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Tekniska nämnden

Svar på ledamotsinitiativ - Inventera fastighetsägares
skötsel av växtlighet och snöröjning utanför sin
fastighet.
Förslag till beslut
Förslag till nämnden
Tekniska nämnden ger förvaltningen i uppdrag att förbättra uppföljningen av
ärenden kopplat till privata fastighetsägares uteblivna skötsel av trottoarer.

Beskrivning av ärendet
Ett ledamotsinitiativ lyfter problemet för gångtrafikanter när privata fastighetsägare
inte håller efter häckar och träd som växer ut över trottoaren eller inte snöröjer
trottoaren på ett tillfredsställande sätt. Det är även problem med bilar som parkerar
på trottoaren och tvingar de gående ut i gatan. Ledamotsinitiativet vill att
förvaltningen inventerar problemet och lämnar förslag på åtgärder (se bilaga).
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Förvaltningen ser över och åtgärdar problem med felparkeringar, växtlighet och
snöröjning som en del av vårt grunduppdrag. Våra medarbetare är uppmärksamma
på detta när de utför sitt arbete ute i kommunen.
Den största hjälpen får vi från våra medborgare som kontaktar kommunen när de
uppmärksammar problem på vår gemensamma mark. Kommunen får mellan 30-50
felanmälningar eller klagomål per år som handlar om växtlighet och snöröjning. Av
dessa är flera återkommande om samma fastighet.
När förvaltningen får kännedom om problem med växtlighet utanför fastigheten så
skickar vi ett informationsblad ”Håll sikten fri” som beskriver fastighetsägarens
skyldigheter. De får även uppgift om hur lång tid de har att åtgärda problemet. Om
fastighetsägaren inte åtgärdar problemet kontaktar vi miljö- och
byggnadsförvaltningen. Som myndighet kan de skriva ett föreläggande till
fastighetsägaren om åtgärd inom en viss tid. Fastighetsägare kan åläggas ett
vitesbelopp eller att kommunen åtgärdar problemet på fastighetsägarens
bekostnad.
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Kommunikationen med medborgarna är viktig för att öka medvetenheten om vilka
skyldigheter kommunen respektive fastighetsägare har för säkerheten i vår
gemensamma miljö. Kommunen informerar varje höst om kommande snösäsong,
både i tidningar, kommunens webbplats och via facebook. När det gäller växtlighet
så informerar vi direkt med fastighetsägaren via brev. Förvaltningens uppfattning är
att mer allmän kommunikation inte skulle ge förväntat resultat. När skötseln uteblir
är förvaltningens bedömning att det är andra faktorer än kunskap och
kommunikation som ligger till grund. Däremot kan riktade kommunikationsinsatser
vara framgångsrikt, till exempel till fastighetsägare i centrum angående snö-och
halkbekämpning på trottoaren.
Förvaltningens bedömning är att en generell inventering över ett så stort område
som Enköpings tätort och kransorter är resurskrävande och riskerar att inte nå
önskad effekt. Dessutom blir en inventering snabbt inaktuell.
Däremot ser vi att vi kan förbättra arbetet utifrån vissa aspekter.


Vi ser en möjlighet att särskilt uppmärksamma vissa utsatta korsningar och



stråk för att säkra sikt och trafiksäkerhet för gående.
Vi ser också att vi kan ta en mer aktiv roll i uppföljningen av



felanmälningarna.
Kommunen håller på att förbättra sina tekniska verktyg för att medborgare
ska kunna uppmärksamma och felanmäla brister i miljön utifrån
kartmarkeringar och bilder.
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Ledamotsinitiativ - Inventera fastighetsägares skötsel
av växtlighet och snöröjning utanför sin fastighet.
Beslut
Ledamotsinitiativet lämnas till förvaltningen för beredning.

Beskrivning av ärendet
Många gator och gång- och cykelvägar underhålls/sköts inte där de gränsar mot
villatomter. Häckar och träd växer långt utanför den egna tomtgränsen. Bilar
parkeras på trottoarer så gående måste gå på gatan. Trottoarer snöröjs inte, även
detta gör framkomligheten svår med risker för gångtrafikanter.
Tillsyn och påpekanden är inte tillfredsställande, miljön förfulas och blir inte
tillgänglig som avses enligt både centrala lagar och lokala föreskrifter. Många
tomtägare sköter detta exemplariskt medans andra tillåter både oklippt och
oskottat.
S-gruppen i nämnden yrkar att förvaltningen inventerar problemet och lämnar
förslag på åtgärder
Hans Olsson
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