
   

   
 

Eiendomseier  
Dato  

Trafikksikkerhet – et felles ansvar 
Dette brevet får du fordi vegetasjon går utenfor din eiendom og hindrer frisikten. Nordre Follo 

kommune har et ansvar for trafikksikkerhet, men har du en eiendom som grenser til 

kommunal/offentlig vei har du et tilsvarende ansvar. Du finner veiledning/illustrasjoner i brevet som 

forklarer hva vi mener med frisikt/god sikt.  

 

Hvem klipper trær og hekker? 

Kommunen vil at den enkelte grunneier som har eiendom som grenser til kommunal/offentlig vei, selv 

rydder egen vegetasjon som er vokst utenfor egen tomtegrense og hindrer frisikten. Kommunen 

slipper da å benytte knappe ressurser til dette, og hvor resultatet i mange tilfeller blir mindre estetisk 

vellykket på grunn av at kommunen bruker maskinelt grovt utstyr. 

 

Husk også at grener fra trær og busker som henger ut mot veien skader speil, antenner m.m. på biler 

som kjører på veien. 

 

Frist for beskjæring 

Vi ber deg innen 2 uker å beskjære vegetasjonen, som henger utenfor eiendomsgrensen. Vegetasjon 

på privat grunn er eiers ansvar. Hvis du ikke tar vår oppfordring til å beskjære vegetasjonen, som 

henger utenfor eiendomsgrensen, vil kommunen utføre dette for eiers regning. Kommunen vil også 

benytte maskinelt grovt utstyr. 

 

Frisikt er viktig – unngå ulykker 
Trær, hekker og annen vegetasjon vokser gradvis utenfor eiendomsgrensen. Dette kan skape 
trafikkfarlige situasjoner både for kjørende og myke trafikanter. Ulykker på grunn av manglende frisikt, 
er det ingen som ønsker. Du må også sørge for at trafikkskilt, veinavnskilt eller signalanlegg ikke blir 
dekket av vegetasjon som tilhører din eiendom. 
 

For å bedre trafikksikkerheten må vegetasjon stadig ryddes og holdes nede for at nødvendig frisikt 

langs fortauer, veier og veikryss er etter gjeldende regler. Reglene for frisikt finnes i kommuneplanen 

2019-2030 (frisiktkrav). 

 

På neste side er det lagt ved en veileder der det er tatt inn de vanligste eksemplene. 

 
Eventuelle spørsmål kan rettes til: 
Nordre Follo kommune 

Veiavdelingen. 
Tlf: 02178 
 
 
 



   

   
 

Veileder for et trafikksikkert nærmiljø 
(Bilder og tekst er brukt med tillatelse fra Oslo kommune, Bymiljøetaten) 

 
Du som eier (eller bruker) en eiendom er ansvarlig for at vegetasjonen på eiendommen ikke skaper 
trafikkfarlige situasjoner. Det betyr at du må klippe hekk, busker og trær slik at alle trafikanter har 
god sikt. God sikt er avgjørende for et trafikksikkert lokalmiljø, særlig for at barn og 
funksjonshemmede skal kunne se og bli sett i trafikken.  
For å oppnå god sikt og fremkommelighet må du sørge for at vegetasjon ikke vokser utover offentlig 
vei og fortau.  
 
Hvis eiendommen din har avkjørsel mot veien må du sørge for at vegetasjon eller gjerde ikke hindrer 
sikten for deg eller andre trafikanter.  
 

Hekk 
Tegningen til venstre viser to fotgjengere som tvinges ut i veien 
fordi hekken har vokst utover og sperrer for ferdsel på fortauet. 
 

Klipp i tide 
Hekk, busker og trær vokser raskt både i høyden og bredden. 
Dette kan føre til trafikkfarlige situasjoner, enten ved at det hindrer 
fri sikt, skjuler viktig trafikkinformasjon eller tvinger trafikantene ut i 
kjørebanen. Grener og kvister som henger for lavt kan tvinge 
kjøretøy over i feil kjørefelt. Større kjøretøy som brøyte- og 
renovasjonsbiler kan bli hindret i å gjøre jobben sin, og 
utrykningskjøretøy kan miste verdifull tid. Derfor er det viktig at du 
jevnlig og i tide klipper hekk, busker og trær på eiendommen din. 
 

 
 
 

Trær 
Har du trær på eiendommen din må du sørge for at 
grener og kvister ikke henger lavere enn minimum tre 
meter over fortau og sykkelfelt. Høyden over selve 
kjørebanen skal være 4,7 meter 
  



   

   
 

 
 
 

Husk at: 
 
 
 
For å oppnå god sikt 
i veikryss og svinger 
er det viktig at 
hekken eller gjerdet 
ditt ikke er høyere 
enn 0,5 meter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hekk, busker og 
trær fra eiendom 
ikke må skjule 
trafikkskilt 
veinavnskilt eller 
signalanlegg 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vegetasjon fra din 
eiendom ikke 
hindrer trygg ferdsel 
på fortau, sykkelfelt 
eller kjørebane. 
 
 
 
 
 
 

Husk at trafikksikkerhet også er ditt ansvar.  
Lykke til med beskjæringen! 
 
 
Hilsen 
Nordre Follo kommune 
Veiavdelingen 




