
Vilket ansvar har du som 
fastighetsägare?
Det är ditt ansvar att hålla efter häckar, buskar och träd 
på den egna fastigheten. Fri sikt är viktigt för att gång-, 
cykel- och biltrafikanter ska hinna upptäcka varandra 
och undvika olyckor. Därför ska du se till att växtligheten 
på din tomt inte skymmer sikten. 

Tänk också på att dina träd och buskar inte ska skymma 
vägskyltar eller gatubelysning. Om en olycka inträffar 
på grund av att du inte klippt din häck, dina buskar eller 
träd kan du hållas ansvarig och bli skadeståndsskyldig.

För att vi ska ha en trygg och säker trafikmiljö måste det vara fri sikt 
i korsningar, utfarter och kurvor. Det är viktigt att du som fastighetsägare 
ser efter dina häckar, buskar och träd. I denna broschyr finns information 
till dig som fastighetsägare om vilka riktlinjer som gäller vid skötsel av 
växtlighet på din tomt.   

Vad ska jag tänka på när jag klipper 
min växtlighet?
Beroende på var din fastighet ligger i förhållande till 
kör-, gång- och cykelbanor så finns det olika riktlinjer 
som gäller. Vi beskriver dem här intill.

Siktens betydelse 
för en trygg och 
säker trafikmiljö

Vad säger lagen?
”En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så 
att risker för olycksfall begränsas och betydande 
olägenheter för omgivningen och för 
trafiken inte uppkommer.”   
Plan- och bygglagen, 8 kap 15 §



Hörntomt vid väg
Om din tomt ligger intill en väg 
ska dina växter, såsom häckar 
och buskar, inte vara högre än 
80 cm från gatunivån inom en 
sikttriangel som sträcker sig 
minst 10 meter åt vartdera hållet 
räknat från körbanans kant.

Du som har hörntomt

Hörntomt intill 
gång- och cykelbana 
Om din tomt ligger intill en 
GC-bana (gång- och cykelbana) 
ska dina växter inte vara högre 
än 80 cm från gatunivån inom 
en sikttriangel som sträcker 
sig minst 5 meter utmed 
GC-banan och minst 10 meter 
utmed körbanan. Sikttriangeln 
beräknas från GC-banans kant.

Hörntomt med parallell 
gång- och cykelbana 
Om din tomt däremot ligger 
intill en korsning där 
GC-banan går parallellt 
med körbanan gäller minst 
10 meter åt vartdera hållet 
räknat från GC-banans kant. 
Inom sikttriangeln får dina  
växter inte vara högre än 80 cm.
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OBS! Samma regler gäller även för mur, plank. staket eller annat som skymmer sikten.



Du som har utfart mot gata

Du som har tomt intill gata

Vid utfart ska du se till att växtligheten inte är högre än 80 cm från 
gatunivån inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 
2,5 meter åt vardera håll från utfarten. 

Du som har utfart mot gata

Tänk på att häckar och buskar inte ska sträcka sig utanför din tomt. Det måste 
finnas fri höjd för trafikanterna om träd eller buskar sträcker sig ut över gatan 
eller gångbanan. Det innebär att du ska hålla efter din växtlighet så att den inte 
breder ut sig så att sikten försämras i trafiken. En vildvuxen tomt kan också 
orsaka bekymmer vid snöröjning och annat vägarbete. Du måste också 
se till att vägskyltar och gatubelysning inte skyms av växtligheten. 

Den fria höjden som krävs är:
Över körbana: minst 4,6 m
Över cykelbana: minst 3,2 m
Över gångbana: minst 2,5 m 
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Har du frågor? 

Plantera på rätt ställe
Stora buskar och träd bör planteras minst 2 meter innanför fastighetsgränsen 
och häck- och buskplantor bör planteras minst 60 cm innanför fastig-
hetsgränsen. På det här viset får buskarna tillräckligt med utrymme att 
växa utan att de breder ut sig på gång-, cykel- eller körbanan. 
Fråga gärna en plantskola om tips på arter som passar din trädgård 
klimat- och funktionsmässigt, liksom om skötselråd.

Tveka inte att kontakta oss via info@ekero.se 
eller på telefon 08- 124 571 00  

www.ekero.se 
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Fastighetsgräns

Vägföreningens roll
De flesta vägarna i vår kommun sköts av samfälligheter och vägföreningar. 
Vägföreningarna har det övergripande ansvaret för väghållningen. I ansvaret 
ingår att informera medlemmarna om vilka regler som gäller för växtligheten. 
Vägföreningen ska också inspektera växtligheten kring vägarna och tala om 
för sina medlemmar om de upptäcker att det behöver klippas. 

Om växtligheten på din tomt innebär en risk för olyckor i trafikmiljön så kan 
byggnadsnämnden begära att den tas bort eller klipps ner. Du kan också bli 
skyldig att betala vite om du inte följer uppmaningen.


