
 

 

 
Hold dig gode venner med din nabo – her er de vigtigste regler omkring hæk/hegn i skel mv. 
 
Sommeren er over os og mange af os er i denne tid i gang med hækkeklipperen. En af de hyppigste årsa-
ger til nabokonflikter er hegn og hæk i og tæt på skelgrænsen. 
 
Derfor er det en god ide at kende retningslinjerne for hvor høj en hæk/hegn må være - både hvis det 
står i skel eller hvis det står på din egen grund. 
 
Skellet markerer grænsen mellem din og din nabos matrikel. Ved tvivl om, hvor skellet står, kan dette 
alene fastlægges af en landinspektør.  
 
Hæk/hegn i skel 
Står din hæk/hegn i skel, skal det som udgangspunkt være mellem 1,8 og 2 meter i højden. Dette er 
alene vejledende, så hvis du kan blive enig med din nabo om en anden højde – såvel højere som lavere, 
må I gerne det.  
 
Du og din nabo kan begge kræve, at jeres fælles hæk én gang årligt bliver klippet ned til de vejledende 
højder (1,8 – 2 meter). 
 
Udgifter og vedligeholdelsesarbejde til et fælleshegn, deles typisk ligeligt mellem dig og din nabo.  
 
Hæk/hegn på egen grund 
Hvis du har egen hæk/hegn, som ikke står længere væk fra skellet end 1,75 meter, så må det have en 
højde på 1,8 meter + afstanden til skellet. Dvs. at står din hæk/hegn 0,5 meter fra skel, må det som ud-
gangspunkt være 2,3 meter højt.  
 
Din egen hæk/hegn må ikke være til gene for et eventuelt fælleshegn eller fælles hæk eller forhindre at 
dette kan vedligeholdes, ligesom det ikke må fjerne din nabos mulighed for lys, luft eller udsigt.  
 
Hvis du vil fjerne egen hæk/hegn, skal du varsle din nabo mindst 1 måned i forvejen. 
 
Ved uenighed 
Er du uenig med din nabo om fælles hegn eller hæk, kan I bestille et hegnsyn gennem kommunen, som 
fastsæstter retsningslinjerne. Udgiften hertil skal som regel dækkes af den ”tabende” part.   
 
Kommunen kan i øvrigt have fastsat retningslinjer for hvordan en hæk/hegn må se ud i bestemte områ-
der. Du kan tjekke by- og lokalplaner eller kontakte kommunen, hvis du vil undersøge dette nærmere.  
 
Spørgsmål 
Du er velkommen til at kontakte advokatfuldmægtig Louise Juul på telefon 88778877 eller på 
lj@bbfadvokater.dk, hvis du ønsker rådgivning om retningslinjerne.  
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