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Underhåll med mera av grönytor

antaget av kommunfullmäktige 1975-02-27, § 36

a. Inom stads- eller byggnadsplanelagda (numera detaljplanelagda) områden avsedda för 
helårsboende ansvarar kommunen för vård och underhåll av grönytor (för allmänt begagnande 
upplåtna parker, planteringar, lekplatser, bollplaner och dylikt) i den mån respektive delkommun 
eller vägförening före kommunsammanslagningen handhaft dessa uppgifter.

b. Kommunen påtager sig dessa uppgifter i berörda områden för nya grönytor efterhand som de 
iordningställes för sitt ändamål.

c. Kommunen iordningställer inom nu helårsbebodda områden grönytor i den omfattning som 
bedömes skäligt och i den takt som erforderligt kapital kan ställas till förfogande.

d. Som förutsättning för iordningställandet gäller att den ifrågavarande marken på tillfredsställande 
sätt disponeras för ändamålet och att uppgiften inte åligger annan, exempelvis enskild 
markexploatör.

e. Kommunen kan efter särskilt beslut påtaga sig motsvarande förpliktelser för ett område med 
uteslutande permanentbebyggelse, som är inrymt i ett större område av fritidskaraktär.

f. Kommunen kan efter särskild prövning lämna bidrag till ett extensivt underhåll av planlagda 
naturparksområden inom bebyggelse av fritidskaraktär.

g. Även för nyanläggning av exempelvis en lekplats inom nu befintliga områden av fritidskaraktär 
kan kommunen lämna bidrag.

h. Vid bestämmande av bidrags storlek till under punkterna f ) och g) angivna områdena bör 
principen tillämpas att hänsyn tages till andelen helårsboende som betjänas av anläggningen.

i. Administrationen av här berörd verksamhet uppdrages åt parkkontoret.

j. Åt fastighetskontoret uppdrages att efterhand utföra de markägar- och dispositions rätts-
utredningar som erfordras, att i den omfattning som bedömes lämplig vidtaga åtgärder för att 
genom avtal reglera dispositionsrätten till allmänna platser samt att bevaka att förekommande 
markexploatörer fullgör vad som av dem kan fordras i avseende på vägar, parker etc.
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