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Blomlådor för en ökad trafiksäkerhet 
Riktlinjer för Säters kommun 
 

 

Säters kommun arbetar aktivt för en ökad trafiksäkerhet. I våra samhällen samsas ofta bilar med 

gående och cyklister på en begränsad yta. De olika trafikslagen har olika förutsättningar och ett 

aktivt samspel dem emellan är avgörande för en trafiksäker gatumiljö. I regel ger en låg hastighet 

hos de olika trafikanterna en hög trafiksäkerhet och även ett ökat samspel.  

 

Varför Blomlådor på våra gator?  

Blomlådor är en enkel men effektiv åtgärd för att sänka hastigheten utmed våra gator. Lägre 

hastighet ger bättre samspel och ökad trafiksäkerhet. Arbetet med Blomlådor är också en 

kostnadseffektiv åtgärd då blomlådorna är en relativt billig åtgärd. Samtidigt ges möjlighet för 

boende själva att vara med och påverka trafikmiljön i kommunen. Sammantaget är fördelarna med 

Blomlådor många medan nackdelarna är få.  

 

Grundläggande regler 

Ett antal grundläggande kriterier ska vara uppfyllda för att gatan ska kunna förses med blomlådor.  

 Gatan som blomlådorna ska placeras utmed måste ha utfarter från villor.  

 Minst 50 meters fri sikt på var sida av blomlådorna måste uppfyllas och lådorna måste 

placeras minst 20 meter från en gatukorsning 

 Samsyn mellan boende kring lådorna ska råda. Därför ska till ansökan ett godkännande 

från intilliggande fastigheter bifogas 

 Lådorna får placeras ut från och med 1 maj till och med 15 oktober. Lådorna får dock inte 

placeras ut innan kommunen sopat gatorna. 

 Tillståndet som förmedlas är giltigt i 3 år, såvida inte kommunen eller den sökande säger 

upp tillståndet innan dess.   

 Du som ansvarar för lådorna måste bo på den gata där blomlådorna ska placeras. I och md 

din ansökan blir du också automatiskt utsedd till den som ansvarar för lådorna.  

 Lådorna ska i övrigt placeras enligt skisser och tabeller förmedlade av kommunen.  
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Den sökandes skyldighet 

Den sökande är skyldig att: 

 Utforma och införskaffa blomlådor i enlighet med den skiss kommunen tillhandahåller 

 Placera lådorna enligt de regler kommunen förmedlar 

 Se till att lådorna hålls i ett vårdat skick 

 Utan dröjsmål flytta lådorna om kommunen så önskar.  

 

Kommunens skyldighet 

Kommunen är skyldig att: 

 Handlägga inkommen ansökan inom 3 veckor. Om detta ej är möjligt ska den sökande 

kontaktas med en förklaring varför handläggningstiden förlängts.  

 Kalla till möte/begära in komplettering vid oklarheter 

 Besluta kring inkommen ansökan samt delge sökande beslut.  
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Ansökningsprocess 

Ansökningsprocessen kring blomlådor för ökad trafiksäkerhet ser ut som följer:  

1. Ansökan 

Du som ansvarig tar ut en ansökan och fyller i samtliga fält. Blankett inlämnas till 

Gatuenheten.  

2. Ansökan handläggs 

Gatu- och Fastighetsenheten handlägger inkommen ansökan. Ev. platsbesök och möten 

med sökande genomförs. Vid behov begärs kompletterande material in.  

3. Beslut 

Du som ansvarig erhåller beslut på ansökan. Vid ett ja fortsätter processen nedan, vid ett 

nej medföljer en motivering till beslut och du som ansvarig har möjlighet att söka igen 

kommande år. Kommunen förbehåller sig även rätten att dra in ett tillstånd i senare skede.   

4. Utplacering av lådor 

Du som ansvarig ser till att lådorna införskaffas/tillverkas. Lådorna ska följa de riktlinjer 

som förmedlas av kommunen och skickas ut tillsammans med en beviljad ansökan.  

5. Besiktning 

När utplaceringen av lådorna är klar meddelar du som ansvarig Gatu- och 

Fastighetsenheten som vid behov genomför besiktning.  

6. Borttagning av lådor 

När säsongen är slut, eller tillståndet går ut, ser du som ansvarig till att lådorna tas bort från 

gatan. 

 

Ansökan insändes till Gatuenheten på Säters kommun:  

 

 Brev:  

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Säters kommun 

Box 300 

783 27 Säter    

 

E-post:  

gatu@sater.se 
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