KLIPP HÄCKEN
DU KAN RÄDDA LIV



små barn inte syns om din häck är för hög eller om ditt staket, plank eller
mur är för högt.



rörelsehindrade och synskadade är extra utsatta för grenar som hänger
ned över gångbanan.



det är viktigt att räddningspersonal snabbt hittar rätt. Se till att grenar inte
skymmer gatunamnen.



trafikfara kan orsakas av att trafikskyltar, till exempel stoppskyltar, inte
syns.
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HAR DU TÄNKT PÅ ATT…

KLIPP HÄCKEN
Nedan visar vi några illustrerade exempel på hur vi i Hammarö kommun vill att
det ska se ut:

VID GATUKORSNINGAR

ska häckenPXUHQHOOHUSODQNHWvara
högst 80 cm, mätt från gatunivån,
tio meter på vardera sida
Detta för att få en bra sikt, speciellt på
de ställen där högerregeln gäller.

NÅGRA MÅTT VID NYPLANTERING

som du ska tänka på. Växtligheten får inte
sticka ut över trottoar eller gata. Tänk på att
växten du ska plantera kan bli både yvigare
och högre än vad du hade tänkt dig.
Fundera också på vilken sorts buske du
planterar, den ska tåla snöröjningen.

VID GARAGEUTFART

ska häcken vara högst 80 cm i en
sikttriangel med sidorna 2,5 meter.
Detta för att du ska se och synas när
du backar ut från din garageutfart.

VAD SÄGER LAGEN?

GATURUMMET

För att gatorna i kommunen ska vara
framkomliga under hela året och för att
kommunen ska kunna utföra sitt arbete
krävs att gaturummet är fritt från buskar
och träd. Till höger visar vi exempel på
den bredd och höjd på träd och buskar
som är lämpliga med tanke på våra fordon
och trafiksäkerheten.
HÖJDER ÖVER GATURUMMET

som visas ovan är anpassade till kommunens maskinpark. Det är viktigt att
gångbanor, cykelbanor och körbanor är fria från buskar eller grenar för att bland
vid
annat snöröjningen ska fungera optimalt. Föremål inom detta utrymme kan
orsaka skador på utrustningen vilket leder till försämrad service.

Som fastighetsägare har du vissa skyldigheter.
Fastighetsägare ska se till att växtlighet på tomten inte
skymmer sikten eller medför andra problem för trafiken,
såsom att skymma skyltar, vägmärken och
belysningsstolpar.
Om växtligheten tar överhand kan du bli indirekt skyldig till
trafikolyckor.
”En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att
risken för olycksfall begränsas och betydande
olägenheter för omgivningen och för trafiken inte
förekommer.” PBL 8 kap 15 §
Alla tomtägare är skyldiga att uppfylla de krav som
redovisas här. Miljö- och byggnadsnämnden och
servicenämnden ansvarar för att se till att reglerna efterlevs
och kan utfärda vite vid regelbrott.

