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llovedregel
For de fleste af kommunens byomrflder gelder, at der langs
veje og stier skal plantes levende hegn i form afhrkke eller
buske, hvis man snsker at hegne.
Hrekke eller buske skal plantes minimum 40 cm fra matri-
kelskellet, inde pi egen grund, si der bliver gode vrekst-
betingelser for hegnet.
De levende hegn kan evt. suppleres med et max. 120 cmhajt
tridhegn, derplaceres inde pi grunden, bag det levende hegn.
Foran de levende hegn (ud mod vej eller sti) mfl der ikke
placeres nogen former for fast hegn.
LeVende hegn skal klippes og beskrres, si de ikke bliver
mere end 180 cm hoje og si de ikke vokser ud over fortov
eller sti.
Man skal i wrigt v&re opm&rksom p6, at ogs6 trreer og
buske, der stir inde pi grunden, tret p5 offentlige vejarealer,
skal beskreres, si der sikres fri passage for fodgrengere og
biler (som vist pi den lille skitse nederst til venstre).

Undtagelse
Pi grunde, hvor der er stoj- eller indsigtsgener, kan der vrere
onske om at ffi opsat raftehegn, plankeverk, mtr eller lignen-
de, s6kaldt ,,fast hegn".
Der skal soges om srerlig tilladelse til opsretning af et fast
hegn, hos kommunen, og der skal i givet fald etableres en
tret, afskermende beplantning foran hegnet, sfl der sik-
res et gront prreg ud mod vej eller sti.
Faste hegn skal placeres minimum 80 cm bag matrikelskellet,
den afskrermende beplantning minimum 40 cm bag skellet.



Udformningafforhaverogdermedhekkeoghegnskal Uktippette buske og blanclede busketter er specielt
passe til vejbilledet og gerne vrpre med til at under- velegnede til hegning pd skrdnende terrcen, min krce-
strege vejens forlob. ver god plads.

Htekke eller buske kan med fordel
holdes lavere end de tilladte max.
lB0 cm - det giver et mere indby-
dende og dbent miljo.

Hojden mA max. v&re 180 cm, og hegnets udseende og farve,
samt valg af afskermende beplantning, skal godkendes af
kommunalbestyrelsen inden opsretningen.
Der kan vrere enkelte omrdder, hvor faste hegn slet ikke
tillades og enkelte omrdderi hvor der grelder andre bestem-
melser end,, hovedreglen ".

Hvis De er i tvivl om, hvilke regler, der grelder for Deres
omrdde, er De velkommen til at henvende Dem til Byplan-
aJilelingen pd rddhuset (se nczrmere herom pd bagsiden af
pjecen).

Valg af hegn og beplantning

N6r der skal velges hegnstype, bor der tages udgangspunkt
i hvilke typer, der er almindelige i omr6det og hvilke hegn,
der findes pA nabogrundene. Det er vigtigt at vrelge et hegn,
der ikke er for fremmedartet og som passer godt i vejbilledet
og til kvarteret i ovrigt. Endvidere mA der ved valg af plan-
tearter tages hensyn til planternes krav til voksested, herun-
der isrer lys- og jordbundsforhold samt pladskrav. Inden der
vrelges hegnstype, kan det derfor v&re en god id6 at soge
r6dgir,ning hos en plantekyndig.
PA planteskolerne findes et rigt udbud afhrekplanter og bu-
ske. der egner sig til hegning.
Onskes en klippet hrek, kan der f.eks. vrlges liguster, avn-
bog eller bog, der alle bevarer bladene langt hen pA vinte-
ren, er hhrdfsre og trives i b6de sol og skygge. Andre gode
plantearter til klippet hrek er natr,tjam og lrerk.
Til en uklippet hrek eller et blandet busket kan vrelges mel-
lem mange forskellige typer af stedsegronne, blomstrende,
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En helt dben, gran forhave kan i
nogle tilfcelde vrpre den enkleste og
p(Eneste losning.



En flot, klippet tjarnehrek, der er
noget lavere end de max. tilladte
IB0 cm. Det giver et lyst og indby-
dende milja.

Er der undtagelsesvis givet tilla-
delse til etfast hegn, skal der plan-
tes en trrt afskcermende beplantning

foran hegnet, sd det sikres, at der
fortsat er et gront prrcg mod vej el-
ler sti.

Eksempel, hvor grcesrabatter vej-
trceer og de mange store trceer inde
pd grundene er med til at skabe et
s mukt og fro digt v e i - b illede.
De klippede htekke markerer og
under s tre ger v ej ens forlab.

berbrerende og/eller duftende hrek- eller buskplanter. Men
husk, at b6de uklippede hakke og busketter krever god
plads og at der skal velges planter, der ikke bliver for hoje.
Til beplantning foran et fast hegn er det vigtigt at valge
planter, der har en drekkende karakter og ikke vokser for
langsomt. En kombination af grupper af smalle buske samt
klatreplanter, opbundet pi det faste hegn kan forholdsvis
hurtigt give en dekkende beplantning. Af klatreplanter kan
f.eks. vrelges storbladet vedben{ klatre-hortensia eller r6d-
husvin.
Udformningen af det faste hegn samt beplantningen foran
skal godkendes af kommunen i hvert enkelt tilfrlde.

Er der i lokalplaner, byplanvedtreger eller deklarationer
.fastlagt scerlige bestemmelser om hegnenes udformning
og/eller beplantningens art, skal disse regler selufotgelig
overholdes.

Bil lederne, der er vist her pA opslaget og pa neste side, er al le
taget i Sollerod kommune. De viser eksempler o6 forskellise
former for vel lykket . .gron"hegning, herunder forskel l i le
udlormninger af indkorsler og indgangspart ier. Eksemplerne
kan forhdbentlig vaere til inspiration for borgere. der skal tjl at
opfore nye hegn eller vil endre pi de eksisterende.





Oversigtskortet
P6 kortet, der viser hele kommunen, er der med msrk gron farve
fremhrevet de omrider, hvor der i lokalplaner, byplanvedtagter
eller servitutter er fastsat bestemmelser om, at der som hovedre-
gel skal v&re grsnne hegn langs vej og sti. Som det kan ses gel-
der dette for langt hovedparten af kommunens villaomrider.
I de lysegronne omrider er der fastlagt andre bestemmelser, der
sikrer det gronne pr@g, typisk gennem krav om en samlet have-
plan. Det er tilfaldet i mange.rekkehus- og etageboligomrider
samt en del af de offentlige omrider.
Endelig er der de bl6 omrider, hvor der ikke er krav om gronne
hegn el. lign. Udover enkelte villa- og etageboligomrider, er der
ogsi eldre rrekkehusomrider og offentlige omrider, der ligger i
sidstnevnte kategori. Kommunen vil i forbindelse med
den fremtidige planlegning, fii fastlagt bestemmelser,
der sikrer det gronne prreg ogsi i disse omrflder.

I Levende hegn mod vej og sti som hovedregel

ffi Samlet plan, beplantningsbrelter el. lign.

ffi Ingen bestemmelser, der siker
gront preg mod vej og sti

IIusk
at der skal soges om tilladelse til opsatning af faste hegn mod
vej eller sti.
De skal skrive til kommunen og vedlegge en skitse, der viser
placering og udfoimning af det onskede hegn og den afskrermende
beplantning samt medsende en kort beskrivelse af forslaget.


