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Trädpolicy 
Styrelsen har på uppdrag och godkännande av föreningsstämma (2008-06-15 och extra 

årsstämman 2008-08-09) antagit följande trädpolicy: 

Bakgrund 
Samfällighetsföreningen har i anläggningsbeslut 1991-04-23 (AB4:299-88-3) att sköta vägar och 

diken i anslutning till vägområdet. Av den 5:e punkten framgår bland annat: ”För deltagande 

fastigheter upplåtes rätt att borthugga eller kvista växande träd, buskar eller annan växtlighet inom 

ett avstånd av två meter från vägbanans kant, dock inte på tomtmark.” Till en väg hör således, utöver 
själva vägbanan, även utrymme för diken och dikesslänter, tillsammans bildandet det ett så kallat 

vägområde med ett avstånd av 2 meter på vardera sidan, räknat från vägbanans kant. I Räknäsområdet 

är denna gräns ofta otydlig på grund av befintlig växtlighet av träd, buskar och häckar samt staket och 
andra hinder. Problem kan också uppstå om exempelvis träd eller grenar från fastighetsgränsen hindrar 

sikt eller framkomlighet på vägen. 

 
Det är samfällighetsföreningens skyldighet att svara för vägarna och vägområdet så att diken finns, 

fungerar och sköts. I princip ska alla vägområden hållas helt fria från vegetation. Genom åren har dock 

praxis varit att träd, buskar och annan vegetation i vägområdet som inte är direkt hindrande lämnats 

orörda. Vidare har det varit respektive fastighetsägare, som gränsar till vägområde, som i någon 
mening skött om denna växtlighet. Fråga har nu ställts om hantering av träd och annan vegetation som 

växer i vägområdet och som skymmer eller på annat sätt påverkar grannarna. Därför föreslår 

samfällighetens styrelse att anta föreliggande policy i dessa frågor: 

Policy för trädfrågor inom Räknäs vägsamfällighet: 

1. För träd eller annan vegetation som finns i vägområdet och som på något sätt 

skymmer eller påverkar intilliggande fastighet har berörda fastighetsägare rätt att, på 

egen bekostnad, rensa bort det. Eventuella åtaganden för samfällighetsföreningen 

gäller enbart om denna växtlighet är hindrande eller är till skada för väg eller 

diken. Råder osäkerhet ska föreningens styrelse/vägmästare kontaktas innan åtgärder 

vidtas. 

 

2. Det är samfällighetens styrelses uppgift att regelbundet (bland annat under 

städdagarna) se över vägar och diken inom vägområdet så att vägarna hålls i gott 

och säkert skick. I förekommande fall ska åtgärder vidtas, helst i dialog med berörda 

fastigheter. Växtlighet i vägområde, som inte skymmer eller hindrar vägsystemet, 

ska även fortsättningsvis få växa fritt. 

 

3. För träd eller annan vegetation som ligger på tomtmark och på något sätt skymmer 

eller påverkar samfällighetens vägar och vägområden ska åtgärdas av respektive 

fastighetsägare, gärna i samråd med styrelsen/vägmästaren. Påpekande om 

skymmande växtlighet på tomt (t ex häckar) bör skyndsamt åtgärdas av berörd 

fastighetsägare/hyresgäst. 

 

4.  Om träd eller annan växtlighet på tomtmark utanför vägområdet påverkar någon 

granne, är det upp till respektive fastighetsägare att samråda om detta och i 

förekommande fall hantera frågan praktiskt och ekonomiskt. Det är inte 

samfällighetsföreningens uppgift att hantera sådana frågor. 

./. 


