Är dina växter och
buskar en trafikfara?

upplandsvasby.se
08-590 970 00

Säker trafik i bostadsområden kräver fri
sikt vid utfarter och korsningar. Varje år
skadas Väsbybor för att sikten är skymd.

Växtlighet mot gata, trottoar eller cykelväg
Här i Väsby finns det många vackra trädgårdar. Växter gör ett område trevligt och hjälper
också till att förbättra miljön. Men du som har
en trädgård har också ett ansvar. Växtlighet
från tomter breder ofta ut sig över trottoarer
och gator, vilket kan påverka gående, cyklar
och fordon.

Vi på kommunen får många klagomål på
häckar, träd och buskar som gör det svårt att
se i trafiken, som skymmer skyltar eller som
växer ut över trottoarer. Att inte sköta sina
växter kan leda till krav från kommunen, med
böter som följd.

Viktigt med bra sikt
Du har fått den här foldern för att dina växter inte följer bestämmelserna. Här kan du läsa om
vad som gäller. Vi har kryssat för vad du behöver fixa för att dina växter inte ska skymma och
orsaka en fara för andra. Vi räknar med att du har ordnat detta inför nästa kontroll:

Du som har utfart mot en gata

Vid utfarter mot gångvägar, cykelvägar och
gator ska dina växter, murar eller plank inte
vara högre än 80 cm (mätt från gatan). Detta
gäller inom en sikttriangel på 2,5 meter, som
bilden visar.

0,8 m

Du som har en hörntomt

Om din tomt ligger intill en gångväg, en
cykelväg eller en gata ska dina växter, murar
eller plank inte vara högre än 80 cm. Detta
gäller inom en sikttriangel som sträcker sig
minst 10 meter åt vardera hållet, på det sätt
som bilden visar.

2,5 m

10 m
2,5 m

0,8 m
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"En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken
för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för
omgivningen och trafiken inte uppkommer”
8 kapitlet 15§ plan- och bygglagen, PBL, 2010:900.

Du som har tomt intill en gata

Växtlighet ska alltid hålla sig inom den egna
tomten. Det är extra viktigt om du har växter
mot gata, trottoar eller cykelväg. Växter får
inte skymma sikten eller hindra människor
och fordon från att komma fram.

>2,5 m

Den fria höjden ska vara:
– Över gångbana, minst 2,5 meter
– Över cykelbana, minst 3,5 meter
– Över körbana, minst 4,6 meter

Gångbana

Fruktträd intill en gata

Om du har fruktträd ska du tänka på att folk
kan halka om det ligger fallfrukt på trottoaren.
Du ansvarar för att hålla trottoaren fri från
fallfrukt. Enklast är förstås om grenarna inte
sträcker sig ut från din tomt.

>4,6 m
>3,5 m

Cykelbana

Körbana

Välkommen att kontakta
Väsby Direkt vid frågor
VÄSBY DIREKT

UNDER KOMMUNENS ÖPPETTIDER:
måndag – onsdag kl. 8.00 – 17.00
torsdag kl. 8.00 – 18.00 (under juli 8.00 – 17.00)
fredag kl. 8.00 – 15.15

upplandsvasby.se • 08-590 970 00
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