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Plantering 
vid tomtgränsen
i Älmhults kommun
Vårda din tomt och förebygg olyckor



Du som fastighetsägare och vi på Älmhults kommun har båda ansvar 
för att det blir en säker och trygg trafikmiljö i ditt bostadsområde 
och för dem som har vägen som arbetsplats. Alla fastighetsägare ska 
vårda sin tomt så att växtlighet eller plank inte hindrar sikten eller för-
svårar framkomligheten. Belysningsstolpar, vägmärken, gatunamns-
skyltar och signaler ska alltid vara väl synliga. 

Det här gäller alla

Vid fastighetens utfart mot gata eller 
gång- och cykelbana rekommenderar  
vi att du inte bygger eller odlar högre  
än 80 centimeter inom ett avstånd på  
2,5 meter åt vardera hållet. 

Tack för att du vårdar din tomt – 
och förebygger olyckor 

Fri höjd intill gata, gång- eller cykelbana

Träd, häckar och buskar ska växa inom 
den egna fastigheten. Om du har vege- 
tation som sträcker sig över gata, gång-  
eller cykelbana ska du se till att det 
finns en fri höjd, oavsett årstid. Tänk 
på att regn och blöt snö tynger ner 
växtligheten. Ta även hänsyn till den 
utväxt som blir på buskar och träd. 
 
Den fria höjden som krävs är: 

• 2,5 meter över gångbana

• 3,2 meter över cykelbana

Fastighet med utfart mot gata eller gång- och cykelbana



Du som har hörntomt 
Häckar, buskar, staket, plank och stängsel kan skymma sikten i korsningar. Om 
din tomt ligger intill en korsning med en gata och/eller en gång- och cykelbana 
ska du se till att växtlighet och annat som skymmer sikten inte blir högre än 80 
centimeter (mätt från gatunivå) i en sikttriangel åt varje håll från korsningen; 

Klippning
Träd, häckar och buskar mår bäst om du klipper 
dem under juli, augusti och september.

Utanför tomten
Det är du som fastighetsägare som ska sopa 
gångbanan utmed din fastighet. Vintertid ska 
du ta bort snö och is om detta är beslutat för din 
trottoar. För mer info se på www.almhult.se.

Rännstensbrunnar
Fasta ämnen som stenar, grus och skräp får 
inte sopas eller spolas ned i rännstensbrunnar. 
Föremål får inte heller läggas ut på rännstens-
brunnen. Om det ligger en rännstensbrunn 
inom gångbaneutrymmet utanför din fastighet 
ska du hålla brunnen fri från snö och is om detta 
är beslutat för din trottoar. För mer info se på 
www.almhult.se.

Plantering i tomtgräns 

Du behöver inte söka bygglov för att 
plantera träd, buskar eller andra växter. 
Tänk däremot på att träd och buskar 
växer i både höjd och bredd och be-
höver plats innanför tomtgränsen för 
att göra det. Det ska finnas utrymme 
(minst 50 centimeter mellan tomtgräns 
och körbana) för gående även på gator 
där det saknas gångbana. 

•	 Vi	rekommenderar	att	du	planterar	 
 exempelvis buskar minst 70 centime- 
 ter innanför tomtgränsen där den  
 gränsar mot gata eller gång- och  
 cykelbana. 
•	 Stamträd	eller	större	buskar	med	en
 fri höjd på minst 2,5 meter bör plan- 
 teras minst 2 meter från tomtgränsen. 

Gata korsar gata:  
10 meter åt varje håll från gatukors-
ningen

Gång- och cykelbana korsar gång- och cykelbana:  
5 meter åt varje håll längs med gång- och cykelbanan. 

Sikttriangeln räknas från trottoarkanten. När trottoar saknas mäter du från tomtgränsen.

Gång- och cykelbana korsar gata:  
10 meter åt varje håll längs med gatan och  
5 meter längs med gång- och cykelbanan. 



Kontakta oss gärna
	 0476-550 00 
 info@almhult.se 
www.almhult.se 
Besöksadress:	Stortorget	1,	Älmhult 
Postadress:	Älmhults	kommun,	Box	500,	343	23	Älmhult 


