
SAMHÄLLSFÖRVALTNINGEN

Några enkla åtgärder före och under 
sommaren kan rädda liv

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

Dessa riktlinjer för växtlighet i gatumiljö för ökad trafiksä-
kerhet antogs av samhällsnämnden 2015-09-24. Riktlinjerna 
gäller inte byggnader eller bygglovspliktiga byggnationer.



Skyltar och lampor ska synas
Växtligheten får inte dölja skyltar,  
vägmärken eller gatubelysning. 

Hörntomt
Om din tomt ligger intill en gata (även 
om det är en trottoar mellan) ska buskar 
och häckar vara som mest 80 centimeter 
höga. 
Hur lång sträcka som buskar och häck 
ska hållas låg beror på hur sikten är i 
korsningen i övrigt, på vilken hastig-
het gatan har och på om det är många 
gående eller cyklister som passerar 
korsningen. 
Träd på din fastighet får växa nära 
korsningen, så länge inte grenar hänger 
ned, eller att stammen är så pass tjock, 
att sikten döljs.

Utfart
Vid din utfart ska sikten vara fri så att 
du alltid kan se trafiken när du svänger 
ut från din utfart, och trafiken på gatan i 
god tid kan se att ett fordon är på väg ut. 
Också här gäller 80 centimeters höjd för 
buskar och häck. 
En annan sak att tänka på är att ta det 
lugnt när du ska köra ut. 

Inför skolstart
Ta gärna för vana att kontrollera din 
växtlighet lite extra inför skolstarten  
i augusti.



Att tänka på när du planterar
Du behöver inget bygglov för att plan-
tera en häck, men tänk på grannsämjan 
och prata med grannen först. Innan 
du planterar bör du tänka på hur det 
kommer se ut när häcken/trädet vuxit 
klart. Växter brer ut sig olika mycket, så 
fundera på vilken sort som passar bäst 
till platsen och se till att plantera dem 
tillräckligt långt från gatan.
Stora buskar och träd bör planteras 
minst 2 meter innanför tomtgräns, så att 
de inte breder ut sig utanför din tomt när 
de växer. Häck- och buskplantor bör av 
samma skäl placeras minst 60 cm innan-
för tomtgräns.

Framkomlighet på höjden
Om du har buskar eller träd som sträcker 
sig ut över gata, trottoar eller gång- och 
cykelväg behöver du se till att det finns 
fri höjd för trafikanterna.
Den fria höjden som krävs är minst:
• 2,5 meter över gångbana
• 3,2 meter över cykelväg
• 4,6 meter över körbana 

Framkomlighet på bredden
Växtlighet från din tomt får inte breda 
ut sig i gaturummet. Gör den det hindras 
framkomligheten för gående, cyklister 
och bilar. Särskilt rörelsehindrade och 
synskadade kan få problem att ta sig 
fram då.



Du som fastighetsägare ansvarar för växtligheten 
på din fastighet
Det är fastighetsägarens ansvar att sköta växterna på tomten så att dessa inte 
döljer sikten eller skapar andra problem för trafikanter
Samhällsförvaltningen arbetar med att förbättra trafiksäkerheten i Härnösands 
kommun. Detta gör vi bland annat genom att titta på om häckar, buskar och träd 
döljer sikten eller hindrar trafikanter. 

Nu har kommunens gatuentreprenör konstaterat att sikten i anslutning till 
din fastighet döljs av växtlighet, alternativt att växtligheten inkräktar på det 
allmänna gaturummet. I rutan nedanför står det vad du behöver göra för att 
åtgärda detta. Det är viktigt att du åtgärdar detta snarast - senast en månad 
efter att du har fått denna information. Vi kommer att göra en ombesiktning.

Härnösands kommun
Samhällsförvaltningen
Brunnshusgatan 4
871 31 Härnösand
Telefon: 0611-34 80 00
samhallsforvaltningen@harnosand.se

Datum:
Gatuadress där växtlighet behöver åtgärdas:
Vad som behöver åtgärdas:

Ring entreprenören om du har några frågor. 0611-156 87


