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Information om hegn

Hvad er et hegn
Et hegn er i hegnlovens forstand en beplantning eller indretning, der
-

tydelige adskiller to ejendomme

-

beskytter ejendomme mod fredskrænkelser

-

beskytter ejendomme mod gener fra erhvervsejendomme.

Hegn opdeles i "fælleshegn", "egne hegn" og "indre hegn".

Fælleshegn
Fælleshegn er hegn, som er opsat i fællesskab mellem to naboer og har hegnsfunktion. Fælleshegn er både hegn,
der står i skellet og hegn, der delvis står på den ene ejendom og delvis på den anden. Du og din nabo må selv
bestemme, hvordan hegnet skal se ud, med mindre andet er fastlagt i f.eks. en lokalplan eller andet.
Hvis der ikke findes nogen aftale om hegnets højde mellem naboer, hegnsyn eller andet, vil 2-meters reglen
næsten altid gælde. Ifølge den har man ret til at forlange, at levende hegn ved boligbebyggelse én gang om året
bliver skåret ned til 2 m. Naboer har ingen ret til at skære hegnet længere ned en 2 m, uden af det er aftalt. Naboer
må ikke ændre et fælleshegn uden aftale.
Vil naboer etablere et nyt hegn, er udgangspunktet, både for levende hegn og fast hegn, at hegnets højde skal
fastsættes et sted mellem 1,80 m og 2 m.

Egne hegn
Egne hegn er alene opsat af en grundejer, og hegnet skal stå helt på egen grund langs ejendomsskel og op til 1,75
m fra skellet ind til naboen. Grundejeren skal selv vedligeholde sit hegn og hegnet må ikke hindre vedligeholdelsen
af et evt. fælleshegn. Egne hegn må ikke påføre naboen større ulempe end fælleshegn. Hegnet må være lige så
højt som fælleshegn plus afstanden til fælleshegnet.
Egne hegn må grundejeren gerne ændre eller fjerne, men hvis der ikke er et andet hegn mellem de to ejendomme,
skal naboen have besked mindst en måned før, man foretager ændringerne.
Hegn mod vej, sti eller plads skal opsættes på egen grund og holdes indenfor skellinien. Vejledende afstand er 30
cm fra skellinien.

Indre hegn
Hegn i en afstand af mere end 1,75 m fra skellet betegnes som indre hegn. Hegnsynet kan ikke behandle tvister
om indre hegn. For indre hegn gælder de naboretlige regler og afgøres ved civilt søgsmål.

Træer som hegn
For at hegnsynet har kompetence vedr. træer, skal træerne have hegnsfunktion.
Ved hegnsfunktion forstås, at
1.

træerne skal være sammenvoksede

2.

træernes antal skal i almindelighed være mindst 4

3.

træerne skal være af samme slags eller have ensartet præg

4.

træerne skal stå i hele skellets længde eller dog en væsentlig del af skellets længde og

5.

stammernes afstand til skel må ikke overstige 1,75 m

6.

sidegrenene skal gå helt ned til jordoverfladen

Er træerne ikke omfattet af punkterne 1- behandles efter de naboretlige regler. Dette gælder også enkeltstående
træer i skelhegn eller enkelte træer, der står som eget hegn, skyggegener fra træer, udsigt og evt. nedfald.

Generende grene
Som udgangspunkt er det grundejeren selv, der skal beskære sin beplantning, så naboen ikke bliver generet af
grene. Naboen har dog ret til at afskære grene, der beskadiger hegn eller generer færdslen på grunden. Højere
siddende grene må ikke afskæres af naboen.
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