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Retningslinjer for opsætning af fast hegn bag levende hegn,
I områder med fritliggende parcelhuse, i naboskel, samt skel mod vej, sti og fællesarealer.

Nærværende gælder for områder, hvor lokalplanen forskriver levende hegn.
Se altid i gældende lokalplan for eget område, for skæpede regler og bestemmelser.

Et levende hegn er planter, der vokser sammen til en tæt beplantning, typisk en hæk. Det vil sige planter, 
der ikke kræver støtte for stå oprejst.

Levende hegn skal plantes i niveau med terræn, ikke i hævede bede.

Det er tilladt at opsætte lette trådnet, (dyrehegn og hønsenet) i forbindelse med levende hegn for at 
holde hunde/katte og andre dyr på grunden, indtil hækken er vokset op. 

Opsætning af eget fast hegn er betinget af, at der før hegnet opsættes er plantet det i lokalplanen
forskrevne levende hegn. Det levende hegn skal med tiden dække det faste hegn, også i højden. 
Hver opmærksom på at hvis lokalplanen fastsætter en max højde for levende hegn er denne højde også 
gældende for fast hegn

Hegn bag hæk i skel mod nabo

Hækken plantes i skel (et fælles hegn). 
Et fast hegn kan placeres min. 0,6 m fra skel, med 
en højde på max 1.80 m 
Ved skrånende terræn kan hegnet opføres i en 
højde mellem 1,8 og 2m i forhold til omgivende 
terræn. 
Det er vigtig at hækken kan leve og vedligeholdes. 
Det er ejers ansvar at det opsatte faste hegn ikke 
er til gene for fælleshegnet. Jf. §19 stk. 1 i Hegns-
loven.

Hegn bag hæk i skel mod vej, sti og 
fællesareal

Hækken skal min. plantes 0,4 m fra skel.
Min 1 m fra skel kan der opføres et eget fast hegn 
med en højde på max 1.80 m fra terræn på vej, sti 
og fællesareal. 
Ved skrånende terræn kan hegnet opføres i en 
højde mellem 1,8 og 2 m i forhold til omgivende 
terræn.
Det er vigtig at hækken kan leve, og kan klippes og 
vedligeholdes.

I områder, der ikke er lokalplanlagt og i områder, hvor der i lokalplanen ikke er bestemmelser om 
hegn, er det hegnslovens bestemmelser, der gælder. http://www.hegnsloven.dk
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