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SAMEIET HAGEBYEN 1 
Instruks for hekker og planter 
Dato: 20.1.2017 

Formål:  Instruksen skal sikre et helhetlig visuelt inntrykk i Sameiet, og sørge for at beplantning 

ikke er til urimelig ulempe for naboer.  Instruksen gjelder hekker og planter som 

sameierne ønsker å plante på egen seksjon. Instruksen inkluderer også vedlikehold av 

hekker og planter. Sameiet er ansvarlig for vedlikehold av utvendig fasade, øvrige 
fellesområder utomhus, inklusive stell av hekker og planter mot fellesområdene.  

  Under oppføring av Sameiets bygninger beskrev Landskapsarkitektene Berg & Dyring 

hvilke vekster som egnet seg best. Utbygger har i stor grad plantet i henhold til 

landskapsarkitektenes plan eller valgt tilsvarende planter. De vekstene som er plantet 
danner grunnlaget for denne instruksen.  

 

 

1. Beplantning i sameiet skal i minst mulig grad gi uønsket skygge eller hindre andres siktlinje, 

eller på annen måte være urimelig til ulempe for naboer. 

2. I henhold til sameiermøtets avgjørelse fra 2014 gis sameiere anledning til å bytte ut sin egen 

hekk med samme type som eksisterende hekk. Hekken skal plantes i eksisterende hekklinje 

mot fellesområdet, og samtykke fra naboer må innhentes før arbeidet starter. 

a. På inngangssiden av boligene er det plantet buskmure. Buskmure er en lav plante 

som ikke hindrer innsyn. 

b. Hekkene som er plantet rundt hageparsellene er agnbøk og vanlig bøk. 

3. Dersom naboer i en rekke ønsker å bytte til andre typer planter på inngangs- eller hageside, 

må en plan fremlegges for styret for endelig godkjennelse før arbeidet utføres. Hele rekken 

må gjøre samme endring og selv ta alle omkostninger ved dette. Sameiere er da også 

ansvarlig for å bytte ut eventuelle døde hekkplanter senere. 

4. Maksimal høyde på hekkplanter uansett type er 120 cm, som bestemt av sameiermøtet i 

2014. 

5. For å beholde det helhetlige visuelle inntrykket er det ikke tillatt å plante andre planter i 

bedene sammen med hekkplanter. 
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6. På sameieres eget område innenfor hekk er det er kun tillatt å ha planter med høyde inntil 200 

cm. På grunn av dårlig jordsmonn og nærhet til naboer er det ikke tillatt å plante trær av noen 

type på sameiers eget hageområde. 

7. Det er ikke tillatt å plante inntil fasader/vegger av hensyn til utvendig vedlikehold. Stativ for 

planter er heller ikke tillatt. 

8. Ingen tiltak skal gjøre på fellesområder uten styrets godkjennelse. 

9. For å unngå manglende skjøtsel vil sameiet ivareta stell og pleie av hekker og busker som 

grenser mot fellesarealer og mellom naboer. Sameiet vil ta denne kostnaden på lik linje med 

vedlikehold av andre uteområder. Følgende blir utført: 

a. Hekken klippes/beskjæres på alle sider for å skape en jevn og fin hekk. Hekker blir 

klippet ned til 120 cm høyde ved behov. 

b. Buskmure på inngangsside klippes ned ved behov for å fornye planten. 

c. Feltet under hekk og busker blir luket og pålagt duk/bark for å hindre ugress. 

d. Ugress blir fjernet med egnet metode i hekkfelt på begge sider av huset, samt i 

hellefelt på inngangsside. 


