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Tackbrev.
Ärendet avslutas

Ej trafikfara

Ingen åtgärd.
Ärendet avslutas

Växtligheten
är klippt

Trafikfara

Underrättelse
och broschyr
skickas till
fastighetsägare.

Inspektion
efter 3 v.
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och
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Start

Ärendet
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Version:

Tackbrev.
Ärendet avslutas

Växtligheten
är klippt

Växtligheten är
inte klippt/inte
klippt
tillräckligt

Växtlighet
över
kommunal
mark

Föreläggande
skickas med rek.
och diarieförs.
Åtgärdstid 3 v.

Inspektion
efter 3 v.

Växtligheten är
inte klippt/inte
klippt
tillräckligt

Åtgärdstid 3 v.
3 kap 2 § Jordabalken.
Åtgärd enligt ök. med
fastighetsägare

Klippning av
häck beställs
och utförs

Växtlighet på
höjden inom
privat mark

Skicka till
bygglov med
remissvar ang
trafikfara

Tjänsteskrivelse Åtgärdsföreläggande
med vite.
Åtgärdstid 3 v.

Datum:

Kommunicering
av tjänsteskrivelse till
fast.ägare

Nämndbeslut

Platsbesök
efter 3 v.

Kopia skickas till
inskrivningsmyndigheten
enligt 11:40 PBL

Växtligheten
är klippt

Växtligheten är
inte klippt/inte
klippt tillräckligt

Ny
tjänsteskrivelse
med högre eller
löpande vite

Fast.ägare
faktureras med
stöd av 12 §
1998:814

Jordabalk (1970:994)
2 § Tränger rot eller gren in på fastighet från område intill denna och medför detta olägenhet
för fastighetens ägare, får denne taga bort roten eller grenen. Områdets ägare skall dock
beredas tillfälle att själv utföra åtgärden, om denna kan befaras medföra skada av betydelse för
honom.

Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning

Slut
Tackbrev.
Ärendet avskrivs.

3 § Kommunen kan ålägga en fastighetsinnehavare inom ett område med detaljplan där kommunen är huvudman för allmänna platser att
utföra de åtgärder som avses i 2 § första stycket i fråga om gångbanor eller andra utrymmen utanför fastigheten som behövs för
gångtrafiken.
12 § Kommunen får besluta om de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna lag eller föreskrifter meddelade
med stöd av lagen skall efterlevas. I ett beslut om föreläggande eller förbud får vite sättas ut.
Blir ett föreläggande eller förbud inte åtlytt får kommunen låta vidta åtgärder på den ansvariges bekostnad.
Kommunen får bestämma att dess beslut skall gälla omedelbart även om det överklagas.

Anläggning
Plan- och bygglag (2010:900)
Park o Gata
15 § En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för
trafiken inte uppkommer.
Bygglov

19 § Om en byggherre, ägare, nyttjanderättshavare, väghållare, kontrollansvarig, sakkunnig eller huvudman för en allmän plats låter bli att
vidta en åtgärd och därigenom bryter mot en skyldighet enligt denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av
lagen, får byggnadsnämnden förelägga denne att inom en viss tid vidta åtgärden (åtgärdsföreläggande).

Lagrum
37 § Ett föreläggande enligt 19 § får förenas med vite.
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