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Justeringsdatum  2021-11-03 
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Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Byggnadsnämnden 

Beslutsdatum: 2021-11-03 

Tillkännages fr.o.m.: 2021-11-04 

Tillkännages t.o.m.: 2021-11-25 

Protokollet förvaras: Rådhuset 
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§ 270 XXX, Anmälan om trafikfarlig växtlighet, ovårdad växtlighet och skrotbilar 

B2020-285 2021/2929 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 11 kap. 19 och 37 §§ plan- och bygglagen (2010:900) samt 4 § Lag om 
viten (1985:206) med hänvisning till 8 kapitlet § 15 plan- och bygglagen (2010:900) och 
21 § i Karlshamns kommuns lokala ordningsföreskrifter påföra XXX ett löpande vite om 
5 000 kronor för varje påbörjad månad som rättelse genom beskärning av växligheten till 
tillräcklig sikttriangel eller upprätthållandet av tillräcklig sikttriangeln inte utförts eller 
skötts på rubricerad fastighet räknat från när beslutet vunnit laga kraft 
 
att ovanstående beslut ska gälla omedelbart med stöd av 11 kap. 38 § plan- och 
bygglagen (2010:900)  
 
att paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
 
Upplysningar 
 
Du som fastighetsägare kan överklaga byggnadsnämndens beslut. Ett eventuellt 
överklagande ska skickas till Byggnadsnämnden, Karlshamns kommun, 374 81 
Karlshamn. Överklagandet ska ha kommit in till byggnadsnämnden inom tre veckor 
från det att du fått detta beslut, för vidarebefordran till Länsstyrelsen Blekinge län. 
 
Bakgrund  
 
Adressaten tillika fastighetsägaren har uppmanats att klippa sikttriangeln enligt de lokala 
ordningsföreskrifterna via telefonsamtal 2021-10-05 samt email 2021-10-08 och 2021-
10-14 och men trots detta göra detta. Han tycker att hans lilla sikttriangel duger och att 
det går att titta efter bilar som kommer vid utfarten till den väldigt trafikerade Erik 
Dahlbergsvägen i siktspegeln.  
 
Bedömningen av trafikhandläggare, gatuingenjör och byggnadsinspektör är att detta inte 
är tillräckligt utan att större sikttriangel snarast ska skapas för ge bättre sikt vid utfarten 
på den mycket trafikerade vägen och genom det ge bättre sikt vid utfart och minska 
risken för olyckor. Byggnadsinspektör har varit på plats och provat hur det är att köra ut 
från utfarten 2021-10-13. Utfart med bil upplevs inte säker på grund av den väldigt 
begränsade sikten. Bedömningen är att en sikttriangel på 10 x 10 meter där växtligheten 
är maximalt 80 centimeter ska klippas till att börja med och sedan ska utvärdering ske 
för att se om ytterligare klippning av häcken krävs för att skapa tillräcklig sikt vid utfarten. 
 
Undertecknad har uppmärksammats på att klippning av häcken har skett och har 2021-
11-01 tittat på sikttriangeln. Sikttriangeln har klippts 10 x 10 meter men inte till 
föreskriven höjd 80 cm utan till i enlighet med staketets höjd som är runt 1 meter. Detta 
leder till att sikten är bättre och att det går att upptäcka bilar som tidigast runt 45 meter 
från korsningen. Detta bedöms dock inte tillräckligt med tanke kraven på att 
ordningsföreskrifterna anger att det ska vara fri sikt över 80cm över gatan i en 
sikttriangel på 10 x 10 m. Med tanke på att det finns lägre bilar och kortare förare som  
ser på en lägre nivå bedöms det viktigt till att växtligheten klipps ner och bibehålls på en 
nivå av maximalt 80 cm över gatunivå. Eftersom gatan lutar neråt påverkar även detta 
sikten och möjligheten till en säker utfart negativt. 
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Motivering av beslut 
 
Enligt 8 kap. 15 § plan- och bygglagen (2010:900) ska tomter hållas i vårdat skick och 
skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för trafiken inte 
uppkommer. Enligt kommunens lokala ordningsföreskrifter § 21, beslutat om i KF § 73 
2020-06-15 och enligt foldern ”Klipp Häcken” som baseras på detta ska på hörntomt, vid 
gata, får växtligheten vara högst 0,8 meter över gatunivån från hörnet och 10 meter åt 
bägge håll utmed fastighetens gräns. 
Enligt 25 § förvaltningslagen (2017:900) ska byggnadsnämnden ge den som 
åtgärdsföreläggande är tänkt att riktas till tillfälle att yttra sig innan beslut om ingripande 
fattas. Kommunicering inför åtgärdsföreläggande har skett via telefonsamtal 2021-10-05 
samt via email 2021-10-08 och 2021-10-14. 
 
Byggnadsnämnden får förelägga ägare/byggherre som låter bli att vidta en åtgärd och 
därigenom bryter mot en skyldighet enligt denna lag att inom en viss tid vidta åtgärden 
(åtgärdsföreläggande) enligt 19 § plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Enligt 11 kapitlet § 37 plan- och bygglagen (2010:900) får åtgärdsföreläggande förenas 
med vite.  
Eftersom ärendet gäller sikt vi utfart som rör trafiksäkerheten bedöms det lämpligt att 
vitesföreläggandet ska gälla omedelbart med stöd av 11 kap. 38 § plan- och bygglagen 
(2010:900)  
Eftersom fastighetsägaren inte vill upprätta sikttriangeln frivilligt och det bedöms 
brådskande att bättre sikt skapas för att förbättra trafiksäkerheten och sikten vid den 
farliga utfarten bedöms det lämpligt med vitesföreläggande som motivering till kraven 
som ställs i 32 § förvaltningslagen (2017:900). 
 
I detta fall bedöms ett löpande vite enligt 4 § lag om viten (1985:20) vara lämpligt 
eftersom det bedöms vara bråttom med att sikttriangel klipps för att skapa bättre sikt vid 
utfarten. Detta för att minska riskerna för olyckor som lätt kan uppkomma på grund av 
den obefintliga sikten i utfarten ut på den mycket trafikerade Sölvesborgsvägen som är 
en av Karlshamns mest trafikerade vägar. Runt 4000-5000 fordon per dygn i hög 
hastighet bedöms passera på vägen. Utfarten sker söderut in mot Karlshamn så väldigt 
många bilar kör förbi på vägen utanför många i hög hastighet. Skyltat hastighet är 50 
km/timmen men många kör enligt uppgift från fastighetsägaren i 70-80 km i timmen. 
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Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, reviderad 2021-11-02 
Fotocollage på delvis korrekt klippt sikttriangel, inkom 2021-11-02 
Film på den korta sikten till passerande trafik, inkom 2021-11-02 
Fotografi, inkom 2021-10-14 
Remissvar, inkom 2021-10-12 
Remissvar, inkom 2021-10-11 
Yttrande, inkom 2021-10-10 
Yttrande, inkom 2021-10-08 
Kommunicering, inkom 2021-10-08 
Anmälan, inkom 2021-09-30 
Anmälan, inkom 2020-12-09 
Övrigt, inkom 2021-10-14 
Kommunicering, inkom 2021-10-14 
 
Beslutet skickas som rekommenderat brev med ikryssat personlig utlämning till: 
 
Fastighetsägare: XXX 
 
Beslutet skickas för inskrivning i fastighetsregistret till: 
 
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning, 761 80 Norrtälje 


