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Formål: Det fremgår av gjeldende vedtekter og husordensregler hvordan hager og private utearealer 

skal vedlikeholdes. Denne instruksen er ment å være en forenklet forklaring av hvilke regler som 

gjelder for hekker og annen beplantning på private utearealer som den enkelte seksjonseier 

disponerer. Instruksen tydeliggjør hvem som er ansvarlig for vedlikehold av hekker og beplantning på

nevnte arealer.

Det er seksjonseier som er ansvarlig for å vedlikeholde sitt private uteareal (såkalt ”tilleggsdel”), og ta

kostnaden ved vedlikeholdet. Der hekker og annen beplantning er plantet i grensen for det private 

arealet tilfaller vedlikeholdsansvaret seksjonseier.

Private utearealer skal vedlikeholdes slik at det ikke er til skade eller ulempe for andre seksjonseiere. 

Eksempler på hva som er skade og ulempe i dette tilfellet er manglende stell og klipping, slik at 

hagen er overgrodd/ustelt eller at beplantningen gir unødvendig/vesentlig skygge for seksjonseierne i

nærheten. Ved manglende skjøtsel vil sameiet kunne pålegge at beplantningen 

vedlikeholdes/beskjæres, og om nødvendig utføre manglende vedlikehold for seksjonseiers regning.

Det er ikke tillatt å plante inntil fasader av hensyn til utvendig vedlikehold, som er sameiets ansvar. 

Det kan heller ikke beplantes eller beskjæres på fellesområder uten å ha innhentet styrets 

godkjennelse på forhånd. 

Spesielt om hekkeplanter

Seksjonseierne kan bytte ut egen hekk med samme type plante som eksisterende hekk. Hekken skal 

plantes i eksisterende hekklinje innenfor egen privat tilleggsdel mot fellesområdet, og samtykke fra 

naboer må innhentes før arbeidet starter. Seksjonseier må selv ta kostnaden ved bytting av hekk.

Hekkehøyde mellom tilleggsdel og fellesareal skal ikke overstige 150 cm. Hekk som står i grensen 

mellom to seksjonseiere skal ikke være høyere enn 120 cm med mindre det avtales at høyden kan 

økes til 150 cm. 

På inngangssiden av boligene er det plantet buskmure. Buskmure er en lav plante som ikke hindrer 

utsyn. Hekkene som er plantet rundt hagene er bøk og agnbøk. Seksjonseiere med privat hage 

oppfordres til å sette seg inn i hva som er riktig skjøtsel av hekkeplantene de har på sitt uteareal. 
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