
Österskärs Vägförening

Viktig information 
– om Ditt ansvar för växtlighet mot väg! 
 

Beskär enligt 
skissen!

Fastighetsgräns
Trottoar

Vägbana Dike

ca 3,2 m 
fri höjd

ca 4,6 m 
fri höjd

5. Kontrollera häckar, buskar och träd!
Ingenting får inte växa ut över gång- och vägbanor så att fordon, cyklister, fot-
gängare eller väghållningsfordon hindras eller någon skadas.

Mot gångbana/trottoar
Ingen växtlighet utanför fastighetsgräns får vara högre än 4,6 m höjd. Se skiss sid 1.

Mot vägbana
Ingen växtlighet utanför fastighetsgräns.
Beskärning måste ske så att minst 0,5 m från vägbanekant är fri, t.ex häck  
buskar och högt gräs. Över vägbanan ska den fria höjden vara upp till 4,6 m.
Klipp även bort buskar och grenar som skymmer trafikmärken, vägnamns- 
skyltar och vägbelysning!

När Du planterar häckar och buskar:
Plantera helst inte närmare fastighetsgräns än 60 cm.
Ta för vana att då och då se över dina sikttrianglar på tomten samt häckar,  
buskar och träd längs vägen. Beskär mer än det Du först tänkte. Snart nog växer 
det ut igen!

Diken och vägtrummor:

– Igenfyllning av diken är förbjudet!

– Håll vägtrumman under tillfart till fastigheten rensad för vatten- 
 genomrinning.
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Genom dessa åtgärder, bidrar Du till: 

•	 ökad	trafiksäkerhet

•	 lättare	framkomlighet	för	fordon	och	säkrare	vägar	för	fotgängare		
	 och	cyklister

Vid vägföreningens vägsyn den  har följande noteringar 
gjorts, som Du som fastighetsägare ska åtgärda. 

Adress 

  Frisiktstriangeln, se punkt 4.
  Mot vägbana, se punkt 5.
  Mot gång och trottoar, se punkt 5.
  Dike, se skiss på sid 1.
  



1. Se upp med sikten!
Häckar, buskar och träd mm planterar vi ju ofta i våra trädgårdar för att 
inrama tomten och för att få insynsskydd. Häckar och träd blir lätt för höga 
och breda vilket inskränker på vägarna, och medför:
–	 att	den	fria	sikten	för	trafiken	och	trafiksäkerheten	äventyras
– att framkomligheten för väghållningsfordon försvåras

2. Vad säger lagen?

Plan-  och bygglagen, kap. 3, §17:
Tomter skall oavsett om de tagits i anspråk för bebyggelse eller inte, hållas i 
vårdat skick. De skall skötas så att betydande olägenheter för omgivningen 
och	trafiken	inte	uppkommer	och	så	att	risken	för	olycksfall	begränsas.
Detta	innebär	att	fastighetsägare	är	skyldig	att	ombesörja	fri	sikt	för	trafiken.

Jordabalken kap. 3 §2:
Tränger rot eller gren in på fastighet från område intill denna och medför 
detta olägenheter för fastighetsägare, får denne ta bort roten eller grenen.
Områdets ägare skall dock beredas tillfälle att själv utföra åtgärden, om  
denna kan befaras medföra skada av betydelse för honom.
Detta innebär att vägförening har rätt att beskära häckar, buskar och träd, 
som	växer	ut	över	vägmark	och	som	medför	olägenheter	för	trafiken.

3. Vad händer om Du inte gör något?

För ”frisiktstrianglar” på tomtmark gäller:
Om Du som fastighetsägare inte utför beskärning (enl. punkt 4) kan det  
efter anmälan medföra att Österåkers kommun ingriper med föreläggande 
enligt plan- och bygglagen. 

För växtlighet mot gång- och vägbanor gäller:
Beskärning ska ske till fastighetsgränsen, se punkt 5.

Om en olycka inträffar på grund av skymmande växtlighet.
Om en olycka inträffar och skymmande växtlighet anses ha medverkat till 
olyckan kan fastighetsägare åläggas kostnadsansvar för skadeersättningar.

Minsta	sikttriangel:	Höjd	mellan	 
80	–	200	cm	över	vägbanan	fri	 
från	häck,	buskar,	grenar	eller
anordningar	som	skymmer
sikten	mot	korsande	väg.

Obs! För att vi ska kunna hålla nere vår vägföreningsavgift är det  
angeläget att Du själv utför beskärningen!  
Föreningens budget är baserad på att vägmark, diken och trummor mellan 
körbana och fastighet underhålls av fastighetsägaren.
Du som får denna folder med en uppmaning till åtgärder bör göra  
detta snarast. Om Du inte åtgärdar inom rimlig tid, låter styrelsen utföra 
beskärning	på	sätt	som	styrelsen	finner	lämpligt.

4. Kontrollera frisiktstrianglar!

Viktigt med fri sikt mot korsande väg
Sikten får inte skymmas av växtlighet, staket, annan anordning eller upplag 
t.ex. båtar och husvagnar. Håll fritt enligt skissen nedan.


