
Klipp till!

Växtlighet på tomtmark regleras i Plan- och bygglagen 
(8 kap. 15§)
En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycks-
fall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för 
trafiken inte uppkommer. När växtligheten tar överhand kan du bli 
indirekt skyldig till trafikolyckor. Om växtligheten inte åtgärdas enligt 
kommunens riktlinjer kan kommunen ta beslut om föreläggande som 
är kombinerat med vite.

Det är grönt och skönt i Tyresö. Men det finns en baksida med 
grönskan – den skymmer lätt sikten i trafiken. I denna folder 
beskriver vi hur du som tomtägare kan hjälpa till att hålla sikten 
fri. Mer information finns på tyreso.se/trafik
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Det är grönt och skönt i Tyresö. Men det finns en baksida med 
grönskan – den skymmer lätt sikten i trafiken. Som tomtägare 
är du skyldig att hålla sikten fri på de sätt som beskrivs i den här 
broschyren. Om en olycka inträffar kan du ställas till svars.
Så klipp till och hjälp till att förhindra olyckor i Tyresö!

Du är ansvarig för att hålla sikten fri

Fri sikt vid din utfart
n Häckar och buskar vid utfarten  
får vara max 80 centimeter höga. 
Detta gäller 2,5 meter åt vartdera  
hållet från tomtgräns.

n gångbanan inte inkräktas av buskar och grenar på bredden, höjden eller 
i markplan så att gångtrafikanter och cyklister inte skadas av utstickande 
grenar eller tvingas väja för dem och gå ut i körbanan.
n skyltar och vägmärken inte skyms.
n grenar och kvistar inte når upp till ledningar eller skymmer gatu-
belysningen.
n ditt staket inte skymmer sikten – det får vara max 80 centimeter högt.
n på en gata med bara en gångbana, hålla fritt minst 50 centimeter mellan 
tomtgräns och körbana på den sidan som saknar gångbana, för att gående 
ska ha någonstans att ta vägen.
n där gångbana saknas helt så gäller minst 50 centimeter fritt på båda 
sidor av vägen.
n du planterar stora buskar och träd minst 2 m från tomtgränsen och små 
häck- och buskplantor minst 60 cm innanför tomtgränsen.

Det är viktigt att...
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Du som har hörntomt 
… vid en gatukorsning 
n Vid hörnet mot gatukorsningen  
får häckar och buskar vara max  
80 centimeter höga. 
n Höjdgränsen gäller 10 meter åt 
vartdera hållet. Mät från gatans 
kantstenshörn.

 
… där gång-/cykelbana korsar gata 
n Vid hörnet mot korsningen får  
häckar och buskar vara max 80  
centimeter höga. 
n Höjdgränsen gäller 10 meter av  
häck mot gatan och 5 meter av  
häck mot gång-/cykelbanan. Mät 
från gatans kantstenshörn.

Du som har tomt intill gatan
n Om dina buskar eller trädgrenar 
sträcker sig över tomtgränsen  
ska de lämna fri höjd för gång- 
trafikanter, cyklister och biltrafik. 
n Höjden ska vara minst 3,2 meter 
över gång-/cykelbana och minst  
4,5 meter över gata.

Du som har tomt diagonalt  
mot gatans korsning
n Med en diagonal tomtgräns mot 
korsning får häckar och buskar 
vara max 80 cm höga. 
n Höjd gränsen gäller 10 meter 
för häck mot gata och 5 meter för 
häck mot gång-/cykelbana. Mät 
från gatans kantstenshörn.


