Till fastighetsägare i
Mariestad Töreboda Gullspångs kommuner

Åtgärder gällande växtlighet
För fastighetsägare som har tomt i anslutning till gata eller gång- och cykelväg,
gäller krav på åtgärder beträffande växtlighet för att säkra trafiksäkerheten och
framkomligheten.
Varje år skadas människor i trafiken, och hur konstigt det än låter så är det de
frodigt växande häckarna och träden, vilka skymmer sikten, som är en av orsakerna.
Tyvärr är det barn som drabbas värst. Barn är små till växten och syns inte bakom
en hög häck. Växter kan också bli allt för yviga och växa ut på gångbanor och
därmed tvinga ut fotgängare i körbanan. För att kunna förhindra olyckorna, ställs
det även krav på Dig som fastighetsägare. Växtligheten kan hindra eller försvåra
framkomligheten för service- och utryckningsfordon.
Enligt plan- och bygglagen ansvarar Du för att klippa växterna för att säkra god sikt
runt din tomt. Tänk på att det kanske inte räcker att klippa en gång, utan fler gånger
under sommaren.
Växtligheten ska helst vara helt inom den egna tomten. Tänk särskilt på att klippa
runt vägmärken eller belysning som skyms av Dina träd, häckar eller buskar.
3 kap. 17 § i Plan- och bygglagen säger följande:
"Tomter skall, oavsett om de tagits i anspråk för bebyggelse eller inte, hållas i vårdat skick. De
skall skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så
att risken för olycksfall begränsas."
3 kap. 2 § i Jordabalken säger följande:
”Tränger rot eller gren in på fastighet från område intill denna och medför detta olägenhet för
fastighetens ägare, får denne taga bort roten eller grenen. Områdets ägare skall dock beredas
tillfälle att själv utföra åtgärden, om denna kan befaras medföra skada av betydelse för honom.”
Tekniska nämnden beslutade 2008-03-25, TN § 24 TN 2008/0063 om
”Åtgärder gällande växlighet i gatuområdet:
Godkänna att Tekniska förvaltningen efter anmodan får åtgärda sådan växtlighet som utgör en
trafikfara och som fastighetsägaren efter skriftlig anmodan inte åtgärdat.”

Trafiksäkerhet kräver fri sikt i gatukorsningar
Fri sikt i gatukorsningar är viktigt för att trafikanter skall hinna upptäcka varandra
och undvika olyckor. På de följande bilderna redovisas den sikt som normalt
behövs i några typer av korsningar. Inom de markerade ”sikttrianglarna” får häckar
och buskar vara högst 80 cm. Du som har:

UTFART MOT GATA
Vid utfarten bör du se till att dina växter inte är
högre än 80 cm inom markerad sikttriangel.
Sikten skall vara minst 2,5 m från gatan.

HÖRNTOMT
Ligger ditt hus vid en gata bör du se till att dina
växter inte är högre än 80 cm över gatan i en
sikttriangel som sträcker sig minst 10 m åt vardera
hållet. Detta gäller även om ditt hus ligger vid en
gång– och cykelväg.

TOMT INTILL GATA
Tänk på att din häck skall växa inom
ditt eget tomtområde. Är buskar för
höga kan fotgängare samt cyklister
tvingas ut på gatan vilket ökar risken
för trafikolyckor. Du måste se till att
det finns fri höjd för trafikanterna.
Fri höjd är minst:
2,6 m över gångbana och cykelväg
4,7 m över körbana.

Träd och buskar växer!
Nyplantering
Vid nyplantering av växter bör plantorna placeras minst 60 cm innanför
tomtgränsen. Stora träd eller buskar bör placeras minst ca 2 m innanför
tomtgränsen

För att bibehålla god sikt är det viktigt att
redan vid planteringstillfället föreställa sig
trädens och buskarnas utveckling några år
framåt så att man placerar dem tillräckligt
långt från vägen.

Stora buskar och träd bör placeras minst
2 meter innanför tomtgräns.
Häck- och buskplantor bör placeras minst
60 cm innanför tomtgräns.

Om anmodad åtgärd inte skett inom tre veckor, har väghållaren rätt att beskära
växtligheten.

