EN GUIDE FRAN DANDERYDS KOMMUN

Klipp häcken – så klipper
du bort farliga trafikfällor
KLIPP HÄCKEN innan DET HÄNDER NÅGOT

Genom att klippa träd och häckar bidrar du som fastighetsägare till en
säkrare trafikmiljö i ditt kvarter. I denna guide beskriver vi vilka mått och
riktlinjer som gäller för häckar och buskage i Danderyds kommun.
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Vad
gäller?

DU SOM HAR TOMT INTILL GATAN
Trädgrenar ska inte hänga ner på lägre höjd
än 3,7 meter över gångbanan. Över körbanan och 1 meter in över gångbanan
ska höjden vara minst 4,7 meter.
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Växtligheten får inte skymma vägmärken
eller gatubelysning. På gata där det bara
finns en gångbana ska det på andra
sidan som inte har gångbana vara
minst 30 cm från tomtgräns till
körbana, så att gående och
inte minst barn har ”någonstans
att ta vägen”.

DU SOM HAR HÖRNTOMT
Gata korsar gata
Höjden på häckar, plank eller murar ska
inte överstiga 70 cm över gatuplan, och
det gäller minst 10 meter åt vardera håll
räknat från gatukorsningen (obs - inte
från tomtgränsen utan från kantstenshörnet). Har du träd nära gatukorsningen,
tänk då på att stamhöjden måste vara
minst 4,7 meter.

FÖR ALLA GÄLLER
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Tips för dig som ska plantera

Gång- eller cykelbana korsar gata
Då gäller max 70 cm som häckhöjd 5
meter in på gång- eller cykelvägen men
fortfarande 10 meter utmed gatan.

HUR SKA JAG PLANTERA?
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DU SOM HAR UTFART FRÅN
TOMTEN TILL GATAN

En allmän rekommendation är att svagväxande häckar eller buskar planteras minst 60 cm
från tomtgränsen mot gatan eller gångbanan. Träd eller större buskar ska inte planteras
inom två meter från fastighetsgräns.

VAD KAN JAG PLANTERA?

Eftersom sikten vid t ex en garageutfart kräver lågvegetation kan arter av ölandstok,
spirea, oxbär m fl växtarter vara att rekommendera. Ett annat exempel på lågväxande
häckväxt är lågväxande rosor. Det går också att använda växtarter som kan hållas låga
genom beskärning. Undvik att plantera bok, avenbok eller gran som häck. Dessa växer
sig breda, skymmer sikten och är svåra att beskära utan att trädet påverkas. Om du mot
förmodan måste plantera granhäck ska den planteras 2,5 m in på fastigheten för att
undvika problem i framtiden.

Här gäller att sikten är fri 2,5 meter från
gatan eller gångbanan, det vill säga att
buskar och häckar inte är högre än 70 cm.
Har du häck eller buskage bredvid någon
annans utfart t ex vid en skafttomt? Kom
då ihåg att du ska klippa din häck så att
sikten vid utfarten är fri för dina grannar.

HUR SKA DET SKÖTAS?
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Det går bra att klippa träd och buskar året runt, förutom i mars-april. Då stiger saven och
då är det som sämst att beskära träd och buskar. Tycker du att marken mellan häcken
och tomtgränsen verkar tom och öde? Pröva då med marktäckande låga växter. Eller
lägg några rader med kuller- eller gatsten.

Är din gata säker?
Generellt gäller att det ska vara god sikt samt att skyltar och belysning som vara fria från
växtlighet. Gör en enkel koll i din trädgård och på din gata och se till att:

✓
✓
✓
✓
✓

Sikten för trafiken inte skyms
Renhållnings- och parkmaskiner med förare inte kan skadas av utskjutande grenar
Inte heller fotgängare och övriga trafikanter kan skadas eller tvingas ut i körbanan
Trafik- och varningsmärken, gatunamnsskyltar och andra markeringar är väl synliga
Grenar och kvistar inte når upp till luftledningar eller skymmer gatubelysningen

Kom även ihåg att plankor eller annat inte får läggas ut i rännstenen. De kan orsaka
skador på förare och maskiner. Dessutom blir det svårare att utföra maskinsopning och
snöröjning. Det gäller även t ex basketkorgar eller annan fritidsutrustning som ställs på
gatumark utanför din tomt. Att utnyttja gatumark på det sättet strider mot bestämmelserna
i allmänna ordningsstadgan.

PLAN- OCH BYGGLAGEN
(2010:900)

Vad säger lagen?
Problem med skymmande häckar, buskar
och träd är så pass allvarliga för trafiksäkerheten att Plan- och bygglagen PBL
(2010:900) 8 kap, 9 & 15 §) tar upp hur en
tomt skall vara ordnad.
Om du inte klipper häckar och växtlighet
kan du anses försumlig i din tillsyn över
fastighetens inverkan på omgivningen. Om
en olycka inträffar på grund av att du inte
klippt din häck, dina buskar eller träd, kan
det innebära att du som fastighetsägare
hålls ansvarig.

Tomter
9 § En obebyggd tomt som ska
bebyggas ska ordnas på ett sätt som
är lämplig med hänsyn till stads- eller
landskapsbilden och till natur- och
kulturvärdena på platsen.
Tomten ska ordnas så att
1. naturförutsättningarna så långt 		
möjligt tas till vara,
2. betydande olägenheter för omgivningen eller trafiken inte uppkommer,
6. risken för olycksfall begränsas.
Underhåll och varsamhet
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.
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Tack for att du bidrar till en tryggare trafikmiljo i Danderyds kommun

