
Vejledende retningslinjer for opsætning og udseende af hegn i 
Grundejerforeningen Søholmen, 2760 Måløv 
 
Besluttet af bestyrelsen 11. maj 2016 
 
Vi bor i et meget åbent område, indtil hækkene har vokset sig store, og derfor oplever mange 
et behov for en eller anden form for afskærmning. Kommunen har kun én regel for hegn. Dette 
fremgår af Lokalplanen. Bestyrelsen har desuden kontakten Kommunen, der bekræfter, at der 

ikke er andre regler for hegn fra kommunens side1: 
 

• Faste hegn må ikke stå i skel. Det betyder, at de skal være mindst 30 cm fra skel for at 

gøre plads til hækken. Hækken skal  i øvrigt være mellem 150 og 180 cm høj. 
 
Derudover regulerer Hegnsloven følgende: 

 

• Hegn i skel må maksimalt være 180 cm.   

• Højden af hegnet måles fra skellinjen 
 

Derudover er det op til den enkelte grundejer, hvordan og hvor højt han/hun udformer sit 
hegn. I bestyrelsen har vi dog besluttet følgende vejledende retningslinjer, som skal sikre et 

harmonisk udseende i vores fælles bebyggelse. 

 

• Hegnet bør maksimalt være 180 cm højt. 

• Hegnet bør placeres mindst 30 cm fra skel for at give plads til at hækken kan 
vokse 

• Hegnet bør være samme sorte farve som skuret 

• Hegnet bør bestå af vandrette pinde/planker/pil, se billedeksempler på næste 
side. 

 
Om hegnet er helt eller delvist gennemsigtigt er op til den enkelte grundejer. Ikke permanente 

afskærmninger eller levende hegn er ikke omfattet retningslinjerne. 

 
Bestyrelsen opfordrer derudover alle til at tage hensyn til naboerne og tage en dialog med 
naboerne, inden hegnet sættes op. 

 

                                                        
1 Hende vi talte med i kommunen fortalte, at man i lokalplanen ikke skrev noget om hegn, 
fordi man ikke regnede med, at grundejerne ville placere hegn på egen grund, når det ikke er 
tilladt i skel. Ideelt set er det pænest uden hegn, men hun kan godt forstå, at folk gerne vil 

have noget afskærmning, så længe hækkene er små. 

 



Billedeksempler på hegn som lever op til de vejledende retningslinjer 

 

 

 

 


