Beskæring af hæk og beplantning
Hække og anden beplantning, der breder sig ud over færdselsarealer, forringer trafiksikkerheden.
Beplantningen nedsætter oversigten ved vejtilslutninger, og kan være til gene for fodgængere ‐ herunder
svagtseende, gående med barnevogn og kørestolsbrugere.
Grundejerne opfordres til at foretage beskæring af beplantning, der er vokset ud over vejarealet.
Kommunen kan ‐ efter skriftligt påbud og efter en nærmere angiven frist ‐ lade arbejdet udføre for ejerens
regning. Al beplantning skal i en højde af 2,75m tilbageskæres til skel.
Over fortov, sti og kørebane skal der være en frihøjde som vist på skitsen.
Ovenstående bestemmelser er fastlagt i bekendtgørelse af lov om offentlige veje nr. 671 af 19. august
1999, § 103, stk. 2, og i bekendtgørelse af lov om private fællesveje nr. 670 af 19. august 1999, § 47.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Gode råd: Artikel fra Helsingør Dagblad 7. november 2003:
Hækken skal klippes inden Skt. Hans – men det er om vinteren, den skal skæres tilbage
Har din hæk fået vokseværk ud over fortov, vej eller sti? Så er det i vinter du skal sørge for at klippe den
tilbage til skellet.
Beskeden kommer fra Park‐ og Vejafdelingen i Teknisk Forvaltning, der sommeren i gennem får rigtig
mange henvendelser fra borgere, der klager over, at andre borgeres hække giver problemer for færdsel
langs stier og fortove, ikke mindst for kørestole og barnevogne.
Fortove er anlagt til fodgængere! Det understreger Park & Vejchef Jesper Christensen, og tilføjer: "Det kan
ikke være meningen, at især folk i kørestole eller med barnevogne skal tvinges ud på vejen, fordi der ikke er
plads på fortovet på grund af vildtvoksende hække! De fleste klipper deres hæk inden sommerferien og

eventuelt en gang i løbet af august. Men på trods af sommerklipningen har hække det med at vokse i
bredden år for år, og til sidst har den måske bredt sig helt op til en halv meter ud over fortovet eller en sti."
Beskæres inden løvspring
Den store tilbageskæring af hækken skal ske inden næste vækstsæson.
Det vil for de fleste typer hække betyde fra nu af og senest til marts.
Tommelfingerreglen er, at hække ikke må klippes i perioden fra 14 dage før til 14 dage efter løvspring, med
andre ord ikke lige omkring løvspring. Har man en hæk af fx tax eller andre ikke så almindeligt anvendte
arter, gælder andre regler, og man bør i så tilfælde undersøge, hvornår på året hækken bedst tåler
beskæring.
Kig efter elmaster, når du skal finde skellet
Det er altså et godt tidspunkt at skære hækken tilbage på nu. Hvis man er i tvivl om, hvor langt ind man har
pligt til at beskære hækken, så er det en god hjælp at kigge på elmaster og evt. vejskilte. Elmasterne står
normalt på vejens areal lige op ad skellet. Og vejskilte er heller ikke sat op inde i folks haver, så hvis skiltene
forsvinder i hækken, er det det på tide at klippe, så både selve skiltene og standerne kommer frem i lyset
igen. Hække må altså aldrig gå længere ud end til den inderste kant af fortovet eller til en linie bag
eventuelle elmaster og lignende.
Påmindelse fra kommunen – nogle hække kan ikke vente!
I den kommende tid vil medarbejdere fra Park‐ og Vejafdelingens være særligt opmærksom på, hvor der er
hække, der på grund af vanskelig færdsel langs fortove og stier skal beskæres nu.
Får man en påmindelse fra Teknisk Forvaltning i sin postkasse, er det vigtigt at få udført det påkrævede
arbejde snarest muligt.
"Hvis man som grundejer ikke sørger for, at ens hæk bliver klippet tilbage til skel, risikerer man, at
Helsingør Kommune gør det ‐ for grundejerens regning!"

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Vil du vide mere om reglerne for vedligeholdelse af hække og anden beplantning langs veje, stier og
fortove, kan du henvende dig til: Teknisk Forvaltning i Favrskov kommune.

