
Klipp häcken!
Information från Huddinge kommun  

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Du  
som fastighetsägare är skyldig att klippa häcken eller beskära  
träd för säker trafik på gatorna.



Säker trafik på  
gator kräver fri sikt  
i korsningar
Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några 
enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv.

Du som har hörntomt

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg 
eller gata ska du se till att dina växter inte är högre 
än 80 centimeter. Kontrollera att man ser minst  
10 meter runt hörnet.

Du som har utfart mot gata

Dina växter bör inte vara högre än 80 centimeter. 
Se till att sikten är fri minst 2,5 meter från gatan 
eller gångbanan.
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Träd och buskar växer 
Det är viktigt att redan vid planteringstillfället före- 
ställa sig trädens och buskarnas utveckling några 
år framåt så att man placerar dem tillräckligt långt 
från vägen och på så sätt frigör sikten. 

Växterna breder också ut sig olika mycket bero-
ende på vilken art man väljer, var man befinner sig 
och hur jorden ser ut och sköts.

Plantera på rätt ställe

Stora buskar och träd bör sättas minst 2 meter  
innanför tomtgränsen medan häck- och buskplantor 
ska placeras 60 centimeter innanför tomtgränsen.

Häckplantor planteras normalt 3 stycken per 
löpmeter.  Du beskär häckplantan till våren genom 
att klippa ned den till halva höjden så ger den  
nya skott nedtill.

Vid val av träd och häckväxter, diskutera gärna 
vidare med plantskolan.

222 Huddinge

Du som har tomt intill gata

Se till att häck och buskar inte växer utanför tom-
ten. Om du har träd som sträcker sig ut över gatan 
eller gångbanan ska du se till att de är tillräckligt 
högt upp. Höjden som krävs:
• över gång- och cykelbana är minst 3,5 m
• över körbana är minst 4,7 m
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Huddinge Servicecenter
Tel: 08-535 300 00

servicecenter@huddinge.se
Huddinge.se/klipphacken

Plan- och bygglagen, 8 kap 15§
”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”
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