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Taxa för hantering av ovårdade tomter och häckar
På gator, torg, parker och andra allmänna platser som är redovisade i
detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) och för vilka kommunen är
huvudman, ansvarar kommunen för att platserna genom gaturenhållning,
snöröjning och liknande åtgärder hålls i ett sådant skick att uppkomsten av
olägenheter för människors hälsa hindras och de krav tillgodoses som med
hänsyn till förhållandena på platsen och övriga omständigheter kan ställas i
fråga om trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet. Kommunens
skyldigheter gäller inte, om åtgärderna ska utföras av staten som väghållare.
Fastighetsinnehavare är skyldiga att utföra sådana åtgärder som avses i första
stycket inom områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark och som
har iordningställts och begagnas för allmän trafik.
Kommunen får besluta om de förelägganden och förbud som behövs i ett
enskilt fall för att lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om
gaturenhållning och skyltning 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. Detta kommer det informeras om i samband
med föreläggandet eller förbudet.
Kommunen får bestämma att dess beslut skall gälla omedelbart även om det
överklagas.
Om kommunen tvingas åtgärda en fastighet på den ansvariges bekostnad
debiteras dessa åtgärder enligt följande taxa:
•
•
•

För första timmen debiteras det 1 500 kr
För varje efterföljande timme debiteras det 1 200 kr
Maximalt antal timmar som debiteras är 3 timmar

Kommunen genomför endast nödvändiga åtgärder och lämnar eventuellt
avfall som exempelvis grenar och löv kvar inne på fastigheten.
Mer information om hur tomter ska hållas i vårdat skick och skötas så att
risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen
och för trafiken inte uppkommer kan ni finna på:
www.astorp.se/dinfastighet
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