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22.september 2021 

 

Oversigt over love og regler for hæk og hegn. 
 

Bestyrelsen modtager en del henvendelser omkring hegn og hæk. Vi har herunder kort opridset 

reglerne på området. 

 

Som grundejer har man særlige forpligtelser, hvad angår renholdelse af fortov og beskæring af 

hegn/bevoksning ud til fortov. Forpligtigelserne fremgår af Vejlovens § 63 - § 68 og § 87, stk. 1 og 

2 og Hegnslovens § 11 og § 18, stk. 5. 

 

Kort fortalt skal veje, fortove og stier kunne benyttes bekvemt og uden risiko for alle trafikanter, 

herunder fx svagsynede, kørestolsbrugere, fodgængere med barnevogn eller rollator. 

 

Levende hegn / træer ud mod fortov 

Levende hegn/hæk skal beskæres, så beplantningen holdes inde på privat areal og fortovet er frit. 

 

Som udgangspunkt må hegn eller hæk ikke være højere end 1,80 meter i skel. Træer, hvor grenene 

hænger ud over vejareal, skal klippes således at de er minimum 2,75 meter over fortov og 4,00 me-

ter over vejen. 

 

Vejbelysning, skilte, brandhaner og brevkasser skal altid friholdes. 

 

Det er kommunen, der er myndighed for hæk og hegn ud mod offentlig vej. 

 

Renholdelse af fortov. 

Ukrudt og græs på fortov/flisebelægning/kantsten skal holdes nede ud for egen ejendom, så det ikke 

generer færdsel på fortovet. 

 

Der må ikke oplagres affald og/eller materialer på fortov eller vej. Ved længerevarende arbejder kan 

kommunen søges om tilladelse til: Råden over vejareal i en begrænset periode. 

 

Levende hegn mod nabo. 

Når et hegn står i skellet mellem to naboer, er det et fælleshegn og vedligeholdes normalt af 

naboerne i fællesskab.  

 

Ved etablering af nyt hegn eller hæk skal dette også foregår i fællesskab mellem grundejerne, og 

udgifterne deles mellem de berørte grundejere. 
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Eksisterende hæk eller hegn må ikke fjernes af en grundejer, uden det er efter aftale med naboen. 

 

Hvis naboer ikke kan blive enige om højden, bør den være 180 cm. 

 

Kan du slet ikke blive enig med din nabo, kan du anmode Hegnssynet om at afholde en 

hegnssynsforretning. Et hegnssyn koster ca. 2.000 kr. 

 

Træer tæt på skel hos nabo. 

Der er ingen love om træers højde, og der er kun to bestemmelser om grene i Hegnslovens § 19. 

 

Reglerne giver lov til at beskære grene, som vokser gennem eller opad dit hegn, hvis de er til skade 

for dit hegn eller for din drift af egen have. Du skal altså have en saglig grund til at beskære 

grenene, og de må kun beskæres til skellinjen. 

 

Hvis grenene til gengæld er ovenover hegnet, kan du kun kræve, at de bliver beskåret, hvis de er 

rådne, og der er fare for, at de falder ned. Eller hvis de hænger så lavt, at du ikke kan komme forbi 

med dine havemaskiner. 

 

Hvis man som naboer ikke kan blive enig om træer, kan det afgøres i en civil retssag ved 

domstolene, og det kan være temmelig dyrt. Hvis retten skal dømme i sådanne sager, vil de tage 

udgangspunkt i uskrevne naboretslige regler. 

 

Det er svært at sige, hvad der skal til, for at ulemper fra et træ kan siges at være for store. Ud fra 

domspraksis, tyder det dog på, at der skal meget til for at komme på kant med naboens tålegrænse, 

nedfaldne blade og kortvarige skyggegener er ikke nok. 
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