REGLER
OM HÆKKE
OG TRÆER
SEKS GRØNNE HUSKEREGLER
Som grundejer skal du klippe og beskære de træer,
buske og hække, der grænser op til gang- og vej
arealerne uden for din ejendom eller ligger op til et
offentligt grønt område som fx en park. Reglerne
kan sammenfattes i seks grønne huskeregler:
• Klip og beskær al beplantning ved din skelgrænse
ud til vejen, så fodgængere og kørende frit og
uhindret kan komme forbi.
• Klip og beskær al beplantning på hjørnegrunde,
så trafikanterne har gode oversigtsforhold.
• Træer og anden beplantning må ikke dække for
vejskilte, postkasser, vejbelysning og brandhaner.
• Klip træer og anden beplantning, så der er
minimum 2,80 meter i frihøjde over fortov og
cykelsti og minimum 4,20 meter i frihøjde over
kørebanen.
• Fjern ukrudt på og langs med fortovet.
• Klip ydersiden af hækken op til offentlige,
grønne områder.

VI HOLDER ØJE MED TRÆER OG BUSKE
Med jævne mellemrum efterser vi, at hække, træer
og buske i private haver ikke er til gene for de forbipasserende. Vurderer vi, at noget skal klippes eller
beskæres, giver vi grundejeren besked ved at lægge
en folder i postkassen. Hvis forholdene ikke bliver
bragt i orden, kan vi give grundejeren påbud om at
gøre det. Og hvis påbuddet ikke bliver fulgt, vil vi få
arbejdet udført for grundejers regning.
Vurderingen sker med baggrund i lov om offentlige
veje, § 87 og lov om private fællesveje, § 44, 45, 61,
79 og 82.
VIL DU VIDE MERE?
Ring til Teknik- og Miljøforvaltningen, Privatvejsgruppen, tlf. 33 66 33 09, eller send os en mail på
privatvejsgruppen@tmf.kk.dk.
Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du er
i tvivl, om forholdene på din grund er i orden, eller har
andre spørgsmål til beplantning.

MINIMUM FRIHØJDE
OVER FORTOV, CYKELSTI
OG KØREBANE

CYKELSTI

min. 4,20 meter frihøjde over kørebane

FORTOV

min. 2,80 meter frihøjde over cykelsti

min. 2,80 meter frihøjde over fortov

skelgrænse

DET HANDLER OM AT VISE HENSYN
Hække og træer skal ikke kun klippes for at se
smukke og velholdte ud. De skal klippes og beskæres, så de ikke er til gene eller fare for fodgængere,
cyklister og andre trafikanter. På fortovet har især
svagtseende, kørestolsbrugere og fodgængere med
barnevogn brug for plads. Det handler helt overordnet om at vise hensyn.

KØREBANE

