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Inledning 
 
Skinnskattebergs grönyteplan ingår som en del i kommunens grönplan.  I grönplanen 
ingår även en skogsbruksplan med inriktning om hur vi ska sköta kommunens skogar.  
 
Utemiljön skall skapa trivsel och kännas trygg. Den skall underlätta sociala aktiviteter och vara 
inbjudande och vacker efter varje årstids förutsättningar. Utemiljöns olika skötselområden skall 
vara attraktiva och trygga och uppfylla de specifika kvalitetskrav som beskrivs under respektive 
skötselområde i detta dokument. 
 
Utemiljöns varje skötselområdeskrav innehåller skötsel, underhåll och kontroll. Respektive 
skötselområdeskrav redovisas enligt tabell.  
 

Skötsel  
Skötsel utföres av 
yrkeskunnig personal i 
enlighet med krav i respektive 
beståndsdel.  

Underhåll  
Utförs efter godkännande av 
beställaren/ansvarig. Vanligt 
förekommande 
underhållsarbete, tex 
gräsmatta där putsning, 
kantskärning och lagning 
ingår. Annat underhåll utöver 
prissatt skall godkännas av 
beställaren/ansvarig.  

Kontroll  
Rutinmässig egenkontroll för 
att upptäcka fel och brister. 
Tillsynsrapporter genomförs i 
samband med återkommande 
besiktning.  
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Förvaltningsobjekt  
 

Vegetationsytor  
 
Kvalitetskrav 
Gräsytor, träd, buskar, häckar och annat växtmaterial inklusive omgivande markytor skall skötas 
så att de ger ett välvårdat intryck och så att funktion och livskraft upprätthålls. Ytorna skall vara 
rena från skräp och ogräs.  
Rutinmässig egenkontroll. 
 
Skötsel  
Vegetationsytor renhålles från skräp och främmande föremål 1 gång/vecka. Vissna växter, 
kvistar och annat organiskt material skall i möjligaste mån lämnas kvar om det inte innebär 
estetiska eller andra olägenheter. Vårrenhållningen skall vara avslutad senast den 31/5. Övrigt 
växtavfall transporteras bort. Skötsel och underhåll skall ske på ett miljövänligt sätt. 

 
 

Markbeläggningar  
 
Kvalitetskrav 
Asfalt, sten, grus, plattytor, växtmaterial inklusive omgivande markytor skall skötas så att de ger 
ett välvårdat intryck och så att funktion och framkomlighet upprätthålls. Det ska upplevas 
trivsamt och säkert att använda och att gå och färdas på ytan.  
Rutinmässig egenkontroll. 
 
Skötsel 
Städning av ytorna sker kontinuerligt. Ytorna skall vara rena från skräp, löv, kvistar och annat 
organiskt material. Vårrenhållningen skall vara avslutad senast den 31/5. Lämpligt avfall 
komposteras. Övrigt avfall transporteras bort. Skötsel och underhåll skall ske på ett 
miljövänligt sätt. 

 
 

Fast utrustning  
 
Kvalitetskrav 
Utrustningen ska skötas på ett sådant sätt att optimal funktion och livslängd uppnås. De ska vara 
i ett tillräckligt bra säkerhetsmässigt tillstånd.  
Rutinmässig egenkontroll. 
 
Skötsel 
Ytor skall rengöras från damm och beläggningar, tvättning får utföras med högtryckstvätt, 
försiktighet råder dock vid målade ytor.  
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Skötselområden 
 

Bruksgräsmatta 
Gräsytor som primärt är avsedda för och som skall användas för vistelse, lek, bollspel m.m. De 
skall ha ett vårdat utseende. Gräs får inte bilda strängar och högar efter klippning vid normala 
tillväxtförhållanden. Under perioder av långvarig torka accepteras gula gräsmattor. Finfördelade 
lövrester accepteras på gräsytor under vinterperioden. Låt gräs närmast trädstam vara för att 
undvika skada från trimmer.  
 
Skötsel  
Klippning utförs så att gräsets 
längd är 5-10 cm. Putsning 
utförs vid varannan klippning. 
Gräsklipp hårdgjorda ytor 
skall tas bort.  

Underhåll  
Kantskärning utförs vid 
behov. Reparation av skador 
utförs vid behov. Trimning 
utförs vid behov.  

Kontroll  
Gräshöjden är 5-10 cm, det är 
putsat runt stolpar, inget 
gräsklipp på hårdgjorda ytor, 
inga strängar och högar av 
klippt gräs vid normala 
tillväxtförhållanden.  
Rutinmässig egenkontroll.  
 

 
 

Slåtteryta  
Gräsyta som primärt ska skötas på ett sätt som motverkar igenväxning men ändå inge ett vårdat 
utseende. Ytor där det finns lökar och knölar planterade ska först bladverket få möjlighet till att 
vissna ned innan ytan klipps ned. Hänsyn ska tas till bin, humlor och biologisk mångfald.  
 
Skötsel  
Slåtter utförs med maskiner 
som hackar sönder gräset. 
Manuell klippning kring 
kanter. Gräset skall klippas 2 
ggr/säsong. En gång strax 
efter midsommar samt en 
gång innan den 15 augusti, 
men efter blomning. 
Stubbhöjden efter slåtter, 10 
– 15 cm.  
 

Underhåll  
Reparation av skador utförs 
vid behov.  

Kontroll  
Gräshöjden är 10–15 cm efter 
klippning. Inget skräp på ytorna.  
Rutinmässig egenkontroll. 

 
 

  



 

GRÖNYTEPLAN 
  

 
 

 
 

Park och prydnadsträd  
Enskilda friväxande träd eller trädgrupper. De skall ha ett välutvecklat och vackert utseende. 
Träden ska vara friska och inte utgöra någon säkerhetsrisk för människor och egendom.  
 
Skötsel  
Beskärning av grenar som 
hänger ut över entréer eller 
vägar och därmed utgör ett 
hinder.  
Fallfrukt ska plockas rent på 
marken.  
 

Underhåll  
Gallring/borttagning av 
enskilda träd utförs av 
skogsansvarig.   

Kontroll  
Inga grenar som hänger ut 
över entréer eller vägar och 
därmed utgör ett hinder.  
Rutinmässig egenkontroll. 
 

 

 
Träd/buskar nyetablering  
Träd och buskar som behöver en intensiv skötsel under två år ska visa på god utveckling efter 
tre år. Stympning eller hård beskärning får inte förekomma.  
 

Skötsel  
Skall vattnas med 25 l/kvm 
och vecka under maj-augusti 
vid normal väderlek. 
Mekanisk ogräsbekämpning 
skall ske 1 gång varannan 
vecka.  

Underhåll  
Underhållsbeskärning vid 
behov och efter 3 år.  

Kontroll  
Kontrollera vattningsbehovet 1 
gång/vecka. Vid torra perioder 
skall detta göras 2 gånger/vecka.  
Kontrollera ogrästillväxten  
1 gång/vecka under maj-oktober.  
Rutinmässig egenkontroll. 
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Klippta häckar  
Innefattar buskar av samma sort, vanligtvis 1–2 rader i bredd, som klipps årligen i en bestämd 
form och har en rumsavgränsande eller avskärmande funktion. Häcken skall ha bredare 
basbredd än toppbredd. Löv ska i möjligaste mån vara kvar under häckarna. Häckar nära 
trafikerad väg ska följa kraven i Plan- och bygglagen och finns att läsa SKL:s broschyr Klipp 
häcken.   
 
Skötsel  
Luckring och/eller 
ogräsbekämpning utförs så att 
det inte finns några oprydande 
ogräs, särskilt inte fröplantor av 
träd och buskar av annan sort. 
Utförs 2 gånger/år. Klippning 
utförs 1 gång innan 
midsommarafton och 1 gång 
efter den 15 augusti.  
 

Underhåll  
Gödsling och jordförbättring så 
att häcken har en optimal 
utveckling och aldrig uppvisar 
tecken på näringsbrist. 
Kompletteringsplantering.  

Kontroll  
Ytan upplevs som ogräsfri, inga 
fröplantor av träd och buskar av 
annan sort, fackmannamässig 
klippning, ingen näringsbrist.  
Rutinmässig egenkontroll. 

 
 

Buskbuskage  
Buskar för lä eller rumsavgränsning men även lek. De har ofta prydnadsvärden som blomning 
m.m. Buskaget kan antigen vara ensartat eller bestå av flera olika arter. På förskolor får inga 
farligt utstickande grova stammar utan lövverk lämnas.  
 
Skötsel  
Beskärning av grenar som utgör 
ett hinder utförs vid behov. 
Luckring och/eller 
ogräsbekämpning utförs så att 
buskaget ger ett vårdat intryck, 
särskilt kanter mot gångvägar, 
gräsmattor utförs 4 
gånger/säsong. Missprydande 
fröplantor av träd och buskar av 
annan sort får ej förekomma.  
 

Underhåll  
Beskärning vid behov. 
Kompletteringsplantering vid 
behov.  

Kontroll  
Ytan upplevs som ogräsfri, inga 
fröplantor av träd och buskar av 
annan sort, inga grenar som 
utgör ett hinder hänger ut över 
entréer eller vägar.  
Rutinmässig egenkontroll. 
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Urnor  
Krukor, urnor, lådor och andra lösa föremål. Planteringarna ska ställas ut till skolavslutningen.  
 
Skötsel  
Förarbete med utplantering. Puts 
utförs vid behov, så att växterna 
är prydliga och fria från 
störande vissna delar. 
Uppbindning utförs vid behov. 
Luckring och/eller 
ogräsbekämpning så att jorden 
är ogräsfri. Gödsling utförs så 
att växterna får en optimal 
utveckling. Vattning utförs så att 
växterna aldrig slokar. 
Kompletteringsplantering. 
Bekämpning av skadedjur och 
sjukdomar vid behov.  
 

Underhåll  
Iordningställande av urnor efter 
växtsäsongen. 
Nyinköp i samråd med 
beställare/ansvarig.  
 

Kontroll  
Inga vissna delar. Tillräcklig 
uppbindning. Yta upplevs som 
ogräsfri. Ingen näringsbrist. 
Ingen vattenbrist. Inga saknade 
plantor.  
Rutinmässig egenkontroll. 

 

 
Naturmark  
Betecknar natur vars huvudsakliga växtlighet består av träd och/eller buskar. Det får inte 
förekomma nedfallande träd som kan skada allmänhet eller egendom.  
 
Skötsel  
Naturmarkens säkerhet 
kontrolleras genom tillsyn 2 
gånger/år. Vid tillsynen ska 
åtgärdsbehov och träd som kan 
utgöra skaderisker lokaliseras 
och rapporteras till 
beställaren/ansvarig.  

Underhåll  
Röjning utförs vid behov. 
Gallring utförs vid behov.  

Kontroll  
Det finns inga träd som kan 
utgöra en skaderisk.  
 
Rutinmässig egenkontroll. 
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Grusytor  
Ytor belagda med naturgrus eller stenmjöl. Det ska upplevas som trivsamt och säkert att 
använda och att gå och färdas på ytan. 
 
Skötsel  
Ogräsbekämpning utförs minst 
4 gånger/år.  
 

Underhåll  
Pågrusning utförs vid behov.  
Reparationer utförs vid behov.  

Kontroll  
Ytan upplevs som ogräsfri, ytan 
är jämn.  
Rutinmässig egenkontroll. 
 

 

 
Asfalt och betongytor  
Ytor belagda med asfalt, samt platsgjutna betongytor. Det ska upplevas som trivsamt och säkert 
att använda, gå och färdas på ytan. 
 
Skötsel  
Ogräsbekämpning utförs 
minst 2 gånger/år.  
Sopning utförs minst 2 
gånger/år.  

Underhåll  
Reparationer utförs vid behov. 
Större reparationer ska ske i 
samråd med 
beställare/ansvarig.  

Kontroll  
Ytan upplevs som ogräsfri i möten 
med andra material, ytan är sopad.  
Rutinmässig egenkontroll. 
 

 
 

 Sten och plattytor  
Ytor belagda med natursten, marktegel eller betongplattor. Det ska upplevas som trivsamt och 
säkert att använda, gå och färdas på ytan. 
 
Skötsel  
Ogräsbekämpning utförs minst 
2 gånger/år.  
Sopning utförs minst 2 
gånger/år.  

Underhåll  
Reparationer utförs vid behov.  

Kontroll  
Ytan upplevs som ogräsfri i 
möten med andra material, ytan 
är sopad.  
Rutinmässig egenkontroll. 
 

 
 

Sand- och flisytor  
Ytor belagda med sand som ska fungera som lekmaterial (bakbar sand) eller som stötdämpande 
underlag för lekredskap och gungor (strid sand). Sandytorna ska vara jämna och fria från ogräs 
och främmande föremål. 
 
Skötsel  
Ogräsbekämpning utförs minst 
2 gånger/år. Utjämning av 
sanden/fliset utförs 1 gång/år.  
Kontroll av strid sands och 
flisets stötdämpande funktion.  
 

Underhåll  
Påfyllning/byte av sand/flis 
utförs vid behov.  

Kontroll  
Förekommer inget ogräs, den 
strida sandens eller flisets 
stötdämpande funktion är 
bibehållen.  
Rutinmässig egenkontroll. 
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Soffor, bord och annan fast utrustning 
Fasta utemöbler, papperskorgar, hundlatrin, cykelställ, flaggstång och staket. Utrustningen ska 
skötas på ett sådant sätt att optimal funktion och livslängd uppnås. Den ska vara hel och riktad, 
ytskikten ska vara rena och väl ytbehandlade. 
 
Skötsel  
Omålade utemöbler i träoljas 1 
gång/år.  
Klottersanering. 
Hållfasthet och funktion.  

Underhåll  
Reparationer vid behov. 
Rengöring, ytbehandling och 
målning vid behov. Frekvenser 
och krav på utförande är 
specifikt knutna till olika typer 
av markutrustning.  
 

Kontroll  
Utrustningen är hel och ren.  
Rutinmässig egenkontroll. 

 
 

Lekutrustning 
Utrustning på lekplatser ska skötas på ett sådant sätt att optimal funktion och livslängd uppnås. 
De ska vara i ett bra säkerhetsmässigt tillstånd. Samtliga lekplatser besiktas av extern 
besiktningsman en gång om året. Besiktningen utförs enligt europastandarder för lekredskap och 
stötdämpande underlag. Checklista underhållsanvisningar ska följas, se bilaga.  
 
Skötsel  
Tillsyn utförs 1 gång/vecka. 
Mindre brister åtgärdas direkt 
och större rapporteras till 
beställaren.  

 

Underhåll  
Reparationer och rengöring vid 
behov. Ytbehandling och 
målning vid behov.  
Större brister åtgärdas i samråd 
med beställare/ansvarig.  
 

Kontroll  
Inga lösa/trasiga delar, 
lekredskapen är rena. 
Säkerhetskontroller utförs 1 
gång/år. 

 
 


