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Klipp häcken  
– för säkerhets skull
Det är både fint och trevligt när det växer och frodas i  
trädgårdarna, men det kan bli för mycket av det goda.  
Hjälp oss att öka trafiksäkerheten och framkomligheten  
i Sundbyberg genom att klippa buskar och träd!  
Följ gärna våra råd nedan. 

Du som har utfart mot gata
Vid utfarten ska du se till att mur, plank, staket, häck, buskar eller annat 
som skymmer sikten inte är högre än 80 centimeter. Sikten ska vara fri 
minst 2,5 meter från gatan eller gång- och cykelvägen.

Du som har hörntomt
Om ditt hus ligger vid en gata ska du se till att mur, plank, staket, häck, 
buskar eller annat som skymmer sikten inte är högre än 80 centimeter 
över gatan i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera 
hållet. Detta gäller även om ditt hus ligger vid en gång- och cykelväg.

Du som har tomt intill gata
Tänk på att din häck ska växa inom din egen fastighet. Om buskarna 
växer sig utanför fastigheten kan fotgängare och cyklister tvingas ut på 
gatan, vilket ökar risken för trafikolyckor. Du måste se till att det finns en 
fri höjd för trafikanterna samt att trafikmärken och gatubelysning inte 
skyms av växtlighet.

Den fria höjden som krävs är:

• Över gångbana, minst 2,5 meter

• Över cykelväg, minst 3,2 meter

• Över körbana, minst 4,6 meter
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Plantera på rätt ställe
Plantera häckar och buskar minst 60 cm 
från tomtgränsen mot gata eller gång- och 
cykelbana. Stora träd och buskar bör place-
ras minst 2 meter från tomtgränsen. Då ris-
kerar de inte att växa utanför tomtgränsen. 

På plantskolor finns mycket kunskap att hämta. 
Där kan du få tips om arter som passar träd-
gården, både klimat- och funktionsmässigt 
och även råd på hur du sköter dem. 

 

Vad säger lagen?
Du som fastighetsägare är enligt lag ansva-
rig att hålla ordning runt din tomt och se till 
att växter inte skymmer sikten eller medför 
andra problem för trafiken, som att dölja 
skyltar, vägmärken och belysningsstolpar. 
Om du inte håller ordning kan du hållas 
ansvarig vid en olycka. 
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”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.” 
PLAN- OCH BYGGLAGEN, 8 KAP § 15
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Vill du veta mer? 
Kontakta oss på 08-706 65 00 eller service.stadsmiljo@sundbyberg.se. 


