”En tomt ska hållas i vårdat skick
och skötas så att risken för olycksfall
begränsas och betydande olägenheter
för omgivningen och för t rafiken
inte uppkommer.”

Saknas kryss i rutan är det ingen akut fara
med växtligheten utmed gatan. Men läs
broschyren ändå, och beskär gärna växtligheten på din tomt innan det går så långt att
den blir en fara för trafiksäkerheten.
Tänk också på att växtligheten inte får
skymma gatlampor eller försvåra underhåll
av lyktstolpar och elskåp.
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Om du har fått ett kryss i rutan ovan ska du
som fastighetsägare inom en månad se till
att beskära träd och buskar i enlighet med
reglerna i denna folder. Är inte växtligheten
beskuren när vi återkommer riskerar du att vi
anmäler det som ett ärende till kommunens
byggnadsnämnd.

Klipp häcken!
Du kan rädda liv

Det här gäller dig
som har en h
 örntomt

Grönskan skymmer sikten
Det är härligt när det grönskar och växer i naturen.
Men ibland kan det bli lite för mycket av det goda.
Det finns risk att buskar och träd på din tomt växer
för högt och därmed skymmer sikten i trafiken.

Har du en gång- och cykelväg
utanför din tomt ska sikttriangeln (max 80 centimeter
hög) vara 5 meter inpå gångoch cykelvägen, men
10 meter utmed gatan.

Det här gäller dig
som har en h
 örntomt
Växtligheten inom den så kal�lade sikttriangeln får inte vara
högre än 80 centimeter över
gatuplanet, 10 meter åt vardera
hållet från korsningen.

Du kan rädda liv

Hjälp oss att förbättra trafiksäkerheten. Klipp växtligheten enligt figurerna här intill. Du kan rädda liv!

5 meter

Gång- och cykelväg

Fastighetsägarens ansvar

Som fastighetsägare är du enligt plan- och bygglagen
skyldig att sköta din tomt så att risken för olycksfall
begränsas. I värsta fall kan du ses som vållande till en
olycka om du inte har skött din växtlighet på rätt sätt.

10 meter

10 meter

Det här gäller dig
som har utfart från
tomten på gatan

10 meter

Kungsbacka kommuns rekommendationer är att sikten bör
vara fri minst 2,5 meter från
gatan eller gångbanan, det vill
säga att maxhöjd på växtligheten är 80 centimeter i denna
triangel. Tänk på att smyga ut
med bilen när du kör ut – det
är du som kör som är ansvarig
om något skulle hända.

Gångbana
Det här gäller för dig
som har tomt intill
gatan
Om du har träd eller
buskar som växer ut över
gång- och körbanan
utanför din fastighet
gäller följande: över
gångbanan måste du
ta bort växtligheten
upp till 2,5 meter.
Över körbanan måste
du ta bort växtligheten
upp till 4,6 meter.

2,5 meter

Inom streckade
områden får din
häck vara högst
80 centimeter hög.

4,6 meter
2,5 meter

Utfart
2,5 meter

