KLIPP HÄCKEN!
För att skapa en
tryggare trafikmiljö!

Säker trafik på gator kräver fri sikt i
korsningar!
Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några
enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv.
För att öka trafiksäkerheten, framkomligheten och underlätta
gatuunderhållet uppmanas alla fastighetsägare att beskära träd,
buskar och häckar.
En orsak till trafikolyckor är alldeles för frodigt växande häckar.
Speciellt barns trafiksäkerhet försämras av häckar eftersom de är små
till växten och inte syns bakom en hög häck.

Ditt ansvar
Om det händer en olycka på grund av att du till exempel
inte klippt din trädgårdshäck kan det medföra att du som
fastighetsägare blir skadeståndsskyldig enligt Plan- och
bygglagen 8 kap 15§.

Felanmäl skymd sikt
När kommunen får in en anmälan om växtligheten på din tomt åker
vi till platsen och gör en bedömning. Om det bedöms som trafikfarligt skickar vi dig ett brev där du uppmanas att klippa växtligheten inom tre veckor. Sker ingen klippning kan det komma att
utföras av kommunen. Anser du att det inte finns grund för anmälan
ber vi dig att kontakta brevets avsändare.

Hörntomt
Om din tomt ligger intill en
gång- och cykelväg, väg eller
gata bör du se till att dina växter
inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst
10 m åt vardera håll.

Tomt intill gata
Häck och buskar ska växa inom
eget tomtområde.
Om buskar eller träd sträcker
ut sig över gata eller gång- och
cykelväg ska det finnas fri höjd
för trafikanterna.
Den fria höjden som krävs är:
-Över gångbana: - minst 2,5 m
-Över cykelbana - minst 3,2 m
-Över körbana - minst 4,6 m

Utfart mot gata
Vid utfart mot gata bör växter,
staket, plank, mur eller annat
siktskymmande inte vara högre
än 80 cm inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri
minst 2,5 m från gatan eller
gångbanan.

Träd/buskar
skymmer
Växtligheten från egna tomten
får inte inkräkta i gaturummet
och inte skymma skyltar, vägmärken eller gatubelysning.

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

En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas
så att risken för olycksfall begränsas och att
betydande olägenheter för omgivningen och
för trafiken inte uppkommer.
Plan- och bygglagen 8 kap. 15§

Samhällsbyggnadsavdelningen informerar för
en tryggare trafikmiljö.
Kontakta oss om du har frågor!
08-555 010 00

155 80 Nykvarn www.nykvarn.se

