TILL TOMTÄGAREN

Klipp häcken!

Information om siktens betydelse för
säkerheten på bostadsgator, och vad
tomtägare kan göra för att förbättra den.

Säker trafik på bostadsgator
kräver fri sikt i korsningar!
Enligt Kristianstads kommuns Lokala ordningsföreskrifter 1995-11-23, föreskrifter om
gångbanerenhållning 1995-12-12 samt plan- och bygglagen 3 kap 17 §, har fastighetsägare vissa förpliktelser. Nedanstående föreskrifter ska därför följas.
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Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg
eller gata, ska du se till att dina växter och staket
inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som
sträcker sig minst 10 meter längs en gata och
minst 7 meter längs en gång- och cykelväg (GCväg).

Häck och buskar ska växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker
sig ut över gata eller gångbana ska du se till att
det ﬁnns fri höjd för traﬁkanterna.

I särskilda fall, ex kulturhistoriskt värdefulla
miljöer, kan andra mått och lösningar behöva
diskuteras.

OBS!

Den fria höjden som krävs är:
• Över gångbana – minst 2,5 meter
• Över cykelväg – minst 2,5 meter
• Över körbana – minst 4,5 meter

Om fastighetsägaren ej fullgör sina skyldigheter, kan byggnadsnämnden eller
väghållaren ålägga vederbörande att undanröja olägenheterna.

Fastighetsägare utför renhållning på gångbanor
Fastighetsägare inom område med detaljplan, där kommunen är huvudman för allmänna platser ska sköta renhållning på för gångtraﬁken erforderligt utrymme längs
tomtgränsen.
Renhållning innebär sopning, bortförande av orenlighet och nedskräpande föremål,
borttagande av ogräs, snöröjning samt halkbekämpning.

Körbana

Du kan rädda liv!
Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms.
Några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv.
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Träd och buskar växer!

Plantera på rätt ställe!

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.

Växterna breder ut sig olika mycket beroende
på vilken art man väljer, vilken klimatzon
man beﬁnner sig i, jordens beskaffenhet och
skötsel.
I plantskolor ﬁnns kunskap om växter. Där kan
man få tips om arter som passar trädgården
klimat- och funktionsmässigt, liksom skötselråd.

Gatubelysning – beskär trädet!
Träd som hindrar ljuset från gatubelysningen
ska – för att släppa igenom ljuset på vägar och
gång- och cykelbanor – beskäras av den som äger
fastigheten som trädet stor på.

”Tomter skall, oavsett om de har 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”
Plan- och bygglagen 3 kap 17 §

Kristianstads kommun
informerar för en tryggare
och säkrare trafikmiljö

Ring oss om du har frågor!
KRISTIANSTADS KOMMUN
Tfn 044-13 50 00

