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Hække og hegn – de vigtigste regler 
 

Hække og hegn kan være kilde til irritation og – i værste tilfælde – konflikter mellem naboer. Husk at få talt 
med  jeres naboer, før irritationen vokser og bliver svær at håndtere. 
 
Vi har fundet en relevant artikel om disse emner i et nyligt nyhedsbrev fra Bolius: 
 
https://www.bolius.dk/haek-og-hegn-i-skel-her-er-de-vigtigste-regler-
1031/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=share 
 
Husk også, at I har pligt til at holde hække og hegn mod offentlig vej, stier og fælles områder. Der er nogle steder  i 
vores område, hvor grundejerne bør tage fat med en beskæresaks eller sav. 
 
Kommunen er aktiv 
Vi er blevet gjort opmærksomme på, at Furesø Kommune har kontaktet flere medlemmer vedrørende placeringen af 
hække  og hegn i forhold til skellet mellem den enkelte parcel og de offentlige veje. 
 
Medlemmerne opfordres derfor til at gøre sig bekendt med, hvor skellet om egen ejendom er. Mange steder er 
skelpælene  godt gemt af jord eller beplantning. Pælene står i grundens hjørner, men deres top er i niveau med 
terrænet. Hvis det er svært at fastslå, hvor skellet går, kan vi pege på følgende muligheder: 
 

 

• Matrikelkortet, som du måske har liggende ved husets papirer. Ellers kan det skaffes via Kommunens 
hjemmeside. 

• Se efter skelpæle omkring de nærmest liggende grunde, for grundene i vores område er udlagt samtidig i 
slutningen af 1960-erne, og der blev i sin tid benyttet fælles kriterier. 

• Læg mærke til, hvor lygtepæle, brandhaner, el-skabe og TDC/YouSee-skabe er placeret. Det vil næsten 
altid være anbragt på offentlige arealer eller Grundejerforeningens fællesarealer – ikke de 
enkelte  parceller. 

• Hvis du er i tvivl, bør du kontakte Kommunen forud for eventuelle etableringer af hegn eller beplantninger 
for at få en konkret afklaring og aftale. 
 

I sammenhængen vil vi også nævne deklarationen, der er tinglyst på ejendommene i området. Den findes på 
Grundejerforeningens  hjemmeside: 
 
http://www.kollekolleparken.dk/koldeklara.html 
 
Anbefaling til medlemmerne 
Bolius har i øvrigt jævnligt artikler i deres nyhedsbreve, som kan være interessante for medlemmerne. Det er 
gratis  at abonnere på nyhedsbrevene. 
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