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Information om vad som gäller angånde växtlighet vid 
tomtgräns 

Det är härligt när det växer och frodas. Men i bland finns det risk att 
buskar, träd och växter både på och utanför din tomt växer för högt och 
blir en trafikfara. 

För att få en säker trafik i bostadsområden krävs det fri sikt vid korsningar och utfarter 
samt att vägmärken är fullt synliga. Det måste även vara framkomligt för alla 
trafikanter och möjligt att utföra drift och underhåll.  
 
Den växtlighet som tillhör tomtmarken ska hållas innanför tomtgräns.  
Vi ber dig därför att så fort som möjligt se över och vid behov beskära dina växter. 

Tänk även på... 
 

• Att fotgängare och rullstolsburna inte ska tvingas ut på körbanan för att 
häcken växer över gångbanan. Om din häck växer ut över gångbanan, leta 
rätt på din tomtpinne och klipp häcken fram till den. 

• Att fordon som till exempel räddnings-, vinterväghållnings- och 
renhållningsfordon kommer fram. 

• Att trafikmärken, gatunamnsskyltar och andra markeringar är väl synliga.  

• Att grenar och kvistar inte skymmer gatubelysningen. 

 

För mer information om vad som gäller – se sida två.  

 
Hör gärna av dig till oss om du har frågor. 

E-post: kommun@oxelosund.se 

Telefon:  0155-380 00 

 

Vi hoppas du vill bidra till en tryggare och trevligare trafikmiljö i 

Oxelösunds kommun! 

Tack för hjälpen! 

 
Vänliga hälsningar 

Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen, Trafik 
Oxelösunds kommun 
613 81 Oxelösund 
www.oxelosund.se 
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Du som har utfart mot gata 

 

Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 
centimeter från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara 
fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan. 

 

  

 

Du som har hörntomt 

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata bör du 
se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter i en 
sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet. 

  

Du som har tomt intill gata 

 

Häck och buskar bör växa inom eget tomtområde. Om du har 
buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana bör 
du se till att det finns fri höjd för trafikanterna. 

Den fria höjden som krävs är: 

• Över gångbana, minst 2,5 meter 

• Över cykelväg, minst 3,2 meter 

• Över körbana, minst 4,6 meter 

  

 

Att tänka på vid nyplantering 

Redan vid planteringstillfället bör du föreställa dig trädens och 
buskarnas utveckling några år framåt så att man placerar dem 
tillräckligt långt från vägen. Stora buskar och träd bör placeras 
minst 2 meter innanför tomtgränsen och häckplantor minst 60 
centimeter. 

 

 
 


