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Tillsynsansvar

Om det kommer till kommunens kännedom att det brister i trafiksäkerheten kopplat 
till byggnadsverk eller växtlighet, så har kommunen ett tillsynsansvar. Vilken lag-
stiftning som används beror på vilken typ av brist som förekommer. Växtlighet 
utanför tomtgränsen regleras av jordabalken medan sikttriangeln regleras av plan- 
och bygglagen. Kommunen kan förelägga tomtägare att hålla en god trafiksäkerhet.  

Bidra till trafiksäkerheten där du bor 
– klipp dina häckar, träd och buskar.



Hjälp oss att förbättra 
trafiksäkerheten

Här kan du läsa om skyldigheten att hålla en god trafiksäkerhet i villa- och bostads-
områden, i korsningar och vid utfarter från egen tomt. 

Säkerhetstänk
Som tomtägare ansvarar du för att plank, staket, murar och växtlighet på din tomt 
inte skymmer sikt, skyltar, vägmärken eller belysningsstolpar. Du ansvarar även för 
att häckar och trädgrenar inte växer ut utanför din egen tomt mot gatan eller gång- 
och cykelvägen.Detta för att minimera risken för trafikolyckor.

Du kan enkelt förhindra olyckor och förbättra trafiksäkerheten genom att under 
våren, sommaren och hösten klippa och hålla efter träd och buskar på din tomt.

Sikt
Vi arbetar efter en sikttriangel. Tanken med sikttriangeln är att göra det möjligt att 
få fri sikt för bilister, cyklister och gående inom detta fält. Utfarten från den egna 
fastigheten eller passering av korsningar ska kunna ske på ett trafiksäkert sätt. Inom 
sikttriangeln får växtligheten eller byggnadsverket inte vara högre än 80 cm. Hur 
bred sikttriangeln behöver vara avgörs av om det är en utfart eller korsning samt 
korsningens utformning. 

Vad säger lagen?   

Enligt lagen måste du som äger en tomt se till att dina växter eller byggnadsverk 
mot gatan inte skymmer sikten eller gör det svårt för trafikanter att ta sig förbi. 
Om någon råkar ut för en olycka på grund av att sikttriangeln inte är uppfylld, kan 
du som fastighetsägare bli skadeståndsskyldig.

Fastighetsgräns
För att gående, cyklister och trafikanter ska kunna ta sig fram på ett trafiksäkert 
sätt är det viktigt att ingen växtlighet växer utanför egen fastighetsgräns.

Ska du plantera nytt?
Plantera smart och minska risken att dina häckar, buskar eller träd växer utanför 
tomtgränsen. Glöm inte att kontrollera hur stort det du planterar blir.

Höjd och bredd på växtlighet
Grundförutsättningen är att ingen växtlighet får växa utanför fastighetsgränsen. 
Det kan förekomma att stora träd är planterade på fastigheten sedan tidigare och 
då måste träden beskäras så att frihöjden uppfylls. Om trädgrenar hänger ner över 
gatan eller gång- och cykelbanan utanför din fastighetsgräns ska du se till att det 
finns fri höjd för trafikanterna. 
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