
 

Träd och häckar i gatumiljö 
 

Överhängande grenar från träd eller buskar som växer på fastighet intill gatan eller vägen ökar risken 
för olyckor eller skapar en trafikfara. Grenar kan också orsaka skador på fordon. 
 

Ditt ansvar 

Det är fastighetsägarens ansvar att hålla efter häckar, buskar och träd på den egna tomten. Om det 
händer en olycka på grund av att du till exempel inte klippt din trädgårdshäck, kan det innebära att 
du hålls ansvarig om en olycka inträffar. Så här säger Plan- och bygglagen: 

"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." 

Du som fastighetsägare har även ansvar att klippa trädgrenar och buskar som växer runt en vägskylt 
eller som hindrar ljuset från gatubelysningen. 

 

Du som har tomt intill gata 

 

Om du har träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana ska 
du se till att trafiken kan passera under växterna utan problem.  

För att trafikanter ska kunna passera behövs en fri höjd på minst 

• 2,5 meter över gångbana 
• 3,2 meter över cykelväg 
• 4,6 meter över körbana. 

 

Du som har utfart mot gata 

 

Vid utfart ska du se till att dina växter inte är högre än 80 
centimeter från gatan inom en sikttriangel  som sträcker sig 2,5 
meter från hörnet längs tomtgränsen och in på uppfarten.  

  

 

 



Du som har hörntomt 

 

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata ska du se 
till att växter inte är högre än 80 centimeter i en sikttriangel som 
sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet. 

  

 

 

 

 

Vad händer om fastighetsägare inte följer reglerna 

 
Om nödvändiga åtgärder inte utförs kan Arjeplogs kommun tvingas utföra dessa insatser och 
fastighetsägaren kommer då att debiteras för kostnaden. 
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