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Hvad er et hegn?
Hegn opdeles i "Fælleshegn", "Eget hegn" og "Indre hegn".
 Fælleshegn - der står i skellet mellem to grunde
 Eget hegn - der står langs skellet i en afstand af indtil 1,75 meter.
 Indre hegn er et hegn, som enten ikke følger skellinien, eller som står mere end
1,75 meter fra skellet.
Et hegn kan have mange udformninger. Det kan f.eks. være en stensætning, en hæk, et
raftehegn eller lignende. Opsættes et ikke levende hegn skal der dog etableres grøn
beplantning, der sikrer opsugning af regnvand.
Regler for fælleshegn og eget hegn
Naboerne må selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres haver skal se ud.
Et fælleshegn skal stå i selve skellet. Hegnet, der må være max 2 meter højt, skal passe
ind i omgivelserne og tydeligt adskille de to parceller.
Egne hegn fastsættes normalt til en højde på max 2 meter. Dette hegn må dog ikke
genere det fælles hegn, og der skal være plads til at vedligeholde fælleshegnet. Egne
hegn må heller ikke være til større ulempe for naboen end et fælleshegn.
Se hertil også § 15 i foreningens ordensregler, hvoraf det i stk. 1 fremgår, at ”Der må ikke
sættes hegn eller lignende omkring haven, som kan være til gene for naboer.”
Opsætning og vedligeholdelse af fælles hegn
Naboer skal normalt deles om arbejdet og udgifterne til opsætning og vedligeholdelse af et
fælleshegn.
Hvis begge naboer har en interesse i at opsætte et fælleshegn, har de pligt til at deltage i
opsætning af hegnet. Man skal blive enig med sin nabo om, hvilke slags hegn man vil
have.
Naboer må selv finde ud af, hvordan og hvornår vedligeholdelsen skal foregå. Den jord,
der støder op til et fælleshegn, må ikke anvendes, så det skader hegnet.
Ændringer af hegn
Hvis man ønsker at ændre et fælleshegn, skal man være enig med sin nabo om det. Kan
man ikke blive enig – og ønsker man fortsat at ændre hegnet – skal man henvende sig til
bestyrelsen.
Egne hegn må man derimod gerne ændre eller fjerne. Hvis der ikke er et andet hegn
mellem de to ejendomme, skal naboen have besked mindst én måned før, man foretager
ændringerne.
I foreningens ordensregler fremgår det af stk. 1 i § 16 om Træer, der er over 15 meter
høje, at ”Er et træ med en højde over 15 meter til gene for naboer, skal det beskæres.”
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Et træ må ikke vokse ind i et fælleshegn og beskadige det, og træets grene må ikke være
til fare for andre. Træer må heller ikke forhindre naboen i at færdes på sin grund med
haveredskaber eller lignende.
Hvis naboens træer skygger, eller grenene vokser ind over ens grund eller lignende, må
man finde frem til en løsning med naboen. I yderste tilfælde kan man inddrage
bestyrelsen.
”Hegnsyn”
I første omgang bør naboer prøve at lave en aftale eller et forlig om det hegn, de er uenige
om. Hvis det ikke er muligt, kan man skrive til bestyrelsen og bede om at få foretaget et
hegnsyn. I brevet skal der stå hvem og hvad, man klager over.
Når man har klaget over et hegn, kommer bestyrelsen på besøg og ser på sagen.
Bestyrelsen vil forsøge at få naboerne til at blive enige. Hvis det ikke kan lade sig gøre,
afgør bestyrelsen sagen.

Dette reglement blev vedtaget på generalforsamlingen
for Haveforeningen Hjortespring 4. maj 2019

3

