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Klipp häcken 
 
  
Det är vackert och härligt när träd och buskar växer och frodas. Men det finns platser där det 
inte är lämpligt med höga och vida växter. Häckar som växer utanför tomtgräns och som blir 
för höga kan skymma sikten i trafiken. Du kan därför hjälpa oss att förbättra trafiksäkerheten 
genom att följa några råd om hur man planterar och håller efter växtligheten.  
 
Fastighetsägarens skyldigheter 
Som fastighetsägare är man enligt Plan- och bygglagen skyldig att sköta sin tomt så att 
betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risken för 
olycksfall begränsas. 
 
Planera din växtlighet 
Börja med att fundera på vilken typ av häck du skall ha - friväxande, klippt, hög, låg, 
vintergrön eller lövfällande. Varför skall du ha häcken - för att avgränsa, skydda från insyn 
eller som vindskydd? Tänk sen efter om du har tid att sköta din häck eller om den skall sköta 
sig själv och hur stor plats den får ta. Samråd med grannen om eventuell gemensam häck och 
vad han/hon tycker om ditt förslag. 
 
Plantera så här 
Sätt häcken helst 70 cm från tomtgränsen mot gata eller gångbana. Normalt sätts ca 3 plantor 
per löpmeter. För hörntomt och vid utfarter är det särskilt viktigt att du planterar häcken så att 
den inte blir siktskymmande. Detaljerna kring detta kan du läsa mer om under avsnittet Sikt. 
Stora träd och buskar bör inte planteras inom 2 m från tomtgräns. Vill du täcka marken mellan 
häck och tomtgräns är marktäckande växter eller kuller- och gatsten som läggs i några rader 
utmärkta val. 
 
Vårda din nysatta häck 
Vinterklippning kan göras redan i februari - mars. Sommarklippning gör du bäst i juli. Bok, 
avenbok, gran och tuja skall du inte toppa förrän de har nått rätt höjd. Vad som är rätt höjd 
kan du få råd om under avsnittet Sikt. 
 
Som väghållare kan Tekniska förvaltningen anmoda fastighetsägare att klippa de delar av 
växtligheten som är till olägenhet inom vägområdet. Klipper fastighetsägaren inte 
växtligheten äger Tekniska förvaltningen rätt att göra det. 
Siktskymmande växtlighet inom fastighet anmäls till Plan & Bygg. 
 
Mer information lämnas av 
Vägingenjör Björn Arvidsson 
Telefon 0300-83 41 12 
eller 
Parkchef Rolf Kihlström 
Telefon 0300-83 41 13 


