
Klipp häcken!
Information till fastighetsägare
För att gatorna i våra bostadsområden ska vara trafiksäkra och 
lättframkomliga krävs goda siktförhållanden i korsningar och 
vid utfarter. Dessutom ska körbanor samt gång- och cykelvägar 
hållas fria från hinder. Som fastighetsägare är du skyldig att sköta 
din tomt enligt regler i Plan- och Bygglagen.

Plan- och Bygglagen 8 kap 15 §
I Plan- och Bygglagen finns bestämmelser om 
hur en tomt ska skötas:

§ 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.

Fastighetsägaren ansvarar för detta och om 
reglerna inte följs kan denne bli skyldig att 
betala skadestånd eller vite.

Framkomlighet
Vid olycksfall eller brand är det viktigt att 
vegetation inte sticker ut utanför tomtgränsen 
eller ut över gång-, cykel- eller körbanor så att 
framkomligheten för räddningstjänsten försämras.

Detta är viktigt att tänka på vid beskärning, men 
framför allt då trädgården anläggs. Stora buskage 
och träd bör placeras minst två meter innanför 
tomtgräns, medan mindre häckar bör placeras 
minst 60 centimeter innanför tomtgräns.
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Hörntomt eller tomt vid gatukorsning
Om din tomt ligger intill en gatukorsning får 
växtligheten inte bli högre än 0,8 meter över 
körbanan eller 0,7 meter över gångbanan i 
en sikttriangel som sträcker sig tio meter åt 
vardera hållet.

Utfart mot gata
Om du har en utfart mot gatan får växtligheten 
inte bli högre än 0,8 meter över körbanan eller 
0,7 meter över gångbanan i en sikttriangel som 
sträcker sig minst 2,5 meter åt vardera hållet.

Tomt intill gata
Om du har träd som sträcker sig ut över en 
gång-, cykel- eller körbana ska du se till att det 
finns tillräcklig höjd för trafikanterna. Följande 
minimimått ska följas:

- över gångbana minst 2,5 meter 
- över cykelbana minst 3,2 meter 
- över körbana minst 4,6 meter

Träd får inte växa så att de skymmer 
gatubelysningen.

Tips vid plantering av häck
I en friväxande låg häck kan följande växter 
passa: 
- Liten svart aronia 
- Björkspirea 
- Hybridspirea 
- Mahonia 
- Ölandstok

I en klippt häck passar följande växter: 
- Avenbok 
- Bok 
- Hagtorn 
- Idegran 
- Liguster 
- Måbär 
- Oxbär 
- Spirea 
- Syrén


