
Klipp bort 
trafi kfällorna!
Växtligheten kan skymma sikten,
vägmärken och trafi kljus samt
försämra framkomligheten. 

Du som har tomt ansvarar för att  
grenar och kvistar från tomten inte
hänger ut över gatu- och parkmark. 

Ditt  ansvar
Om det händer en olycka på grund av att  du till exempel inte klippt 
din trädgårdshäck, kan det medföra att  du som fastighetsägare 
blir skadeståndsskyldig enligt Plan- och bygglagen § 15, ått onde 
kapitlet:

”En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att  risken 
för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för 
omgivningen och för trafi ken inte uppkommer.”

Det är viktigt att : 

•	 sikten är fri för trafi kanterna samt att  vägmärken och 
gatunamnskyltar är väl synliga.

•	 trafi kanter, t ex gående, inte kan skadas av exempelvis 
grenar eller tvingas ut i körbanan för att  passera.

•	 maskinerna som städar eller plogar snö och deras förare 
inte kan skadas av utskjutande grenar.

•	 att  grenar och kvistar inte når upp till ledningar som går 
i luft en eller skymmer gatubelysning.

Tack för att  du bidrar till trafi ksäkerheten i ditt  bostadsområde!

Råd och tips

•	 Plantera häckar eller buskar som är mer än 1 m höga minst 60 cm 
från tomtgränsen mot gatan eller trott oaren. Då riskerar de inte att  
växa utanför tomtgränsen. Träd eller större buskar bör av samma 
skäl planteras minst 2 m från tomtgränsen.

•	 Träden mår bäst när de beskärs under juli-september. 

•	 Häckklippning vinter görs i februari-mars och sommarklippningen 
lämpligen i juni-augusti

www.dalsed.se/hackar
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•  Du kan lämna ditt  trädgårdsavfall  på Onsöns  återvinningscentral. 
Läs mer på www.dalsed.se/avc



•	 Om det saknas trottoar ska det vara fritt minst 5O cm från tomt-
gränsen till körbanan för att ge utrymme åt gående.

•	 Häcken i hörnet av en hörntomt bör inte vara högre än 70 cm. 
Det gäller minst 10 m åt varje håll från gatukorsningen eller 5 m 
vid gång – eller cykelbana.

•	 Buskar och häckar inom 2,5 m från utfarten och gatan eller  
trottoaren bör inte vara högre än 70 cm.

•	 Plankor eller andra anordningar får inte läggas ut i rännstenen  
eftersom det kan orsaka skador på människor och maskiner.  
Det kan dessutom hindra oss från att kunna genomföra maskin-
sopning eller snöröjning.

•	 Trädgrenar bör inte hänga ned längre än 3,2 m över gångbanan.

•	 Höjden över körbanan och 1 m in över gångbanan bör vara minst 4,6 m. 

•	 Häckar, buskar och trädgrenar får inte växa runt belysningsstolpar 
eftersom vi måste komma åt att underhålla stolparna, måla om och 
reparera.

Riktlinjer Vid utfarter

Framkomlighet

•	 Sätt dig i en bil och titta tvärs över tomthörnet. Kan du se 
trafikanterna på den korsande gatan utan problem?

Kontrollera att sikten är god


