
KLIPP HÄCKEN
 

Förbättra trafiksäkerheten på din gata



Säker trafik kräver fri sikt
Varje år skadas människor i onödan för att sikten är skymd. Enligt plan- 
och bygglagen ansvarar du som är fastighetsägare för att hålla ordning 
på din tomt så att trafiken inte störs och risken för olyckor begränsas. Det 
här kan du göra för att förhindra olyckor och rädda liv.

Du som har utfart mot gata
Vid din utfart bör du se till att dina växter inte 
är högre än 80 centimeter från gatans mark-
nivå. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från 
gatan eller gångbanan. 

 
Du som har hörntomt
Om din tomt ligger intill en gång- och  
cykelväg eller gata så bör du se till att dina 
växter inte är högre än 80 centimeter i en sikt-
triangel som sträcker sig minst 10 meter  
åt vardera håll.

Du som har tomt intill gata
Häckar och buskar ska du hålla inom din egen 
tomtgräns. Det som växer ut över 
gatan eller gångbanan ska du se till att  
klippa så att det finns  fri höjd och fri passage 
för både trafikanter och snöröjningsfordon. 

Den fria höjden som krävs är:
 minst 2,5 meter över gångbana
minst 3,2 meter över cykelbana 
minst 4,6 meter över körbana

>2,5 m

Gångbana    Cykelbana        Körbana

10 m



Rekommendationer för plantering

Planera när du planterar
Föreställ dig trädens och buskarnas utveckling 
några år framåt redan när du planterar dem. 
Växterna brer ut sig olika mycket så det är viktigt 
att tänka på att placera dem tillräckligt långt från 
vägen. I plantskolorna finns mycket kunskap, 
fråga gärna om råd när du köper dina växter. 

Plantera på rätt ställe
Stora buskar och träd bör du plantera minst  
2 meter innanför tomtgräns. Häck- och busk-
plantor bör placeras minst 60 cm innanför 
tomtgräns.

Beskära häckar
Häckplantor planteras normalt tre per löpme-
ter. Du bör beskära plantan på våren. Om du 
planterar på hösten väntar du med att beskära 
plantan till våren efter planteringen. Häck-
plantan klipps ned till halva höjden för att den 
skall ge tillräckligt med nya skott nedtill.

”En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risen för olycksfall 
begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för  

trafiken inte uppkommer”. Plan- och bygglagen 8 kap 15 §. 
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