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Information fra Aarhus Kommune til grundejere om Hegnsloven, 
Lov om offentlige veje og Privatvejsloven

Den lovlydige og hensynsfulde grundejer er vaks ved havelågen med saks og sav og har altid et 
vågent øje med, at hæk og buske ikke breder sig ud over fortov eller sti.
Det er også vigtigt at holde beplantningen klippet omkring færdselstavler, vej- og navneskilte, 
vejbelysning og lignende. Det er nemlig til indirekte gene for færdslen og forringer dermed tra-
fiksikkerheden, hvis hække og bevoksning helt eller delvist dækker skilte og lamper

Lov om offentlige veje
§ 87, stk. 1 og 2
Vejbestyrelsen kan kræve træer og anden beplantning på, over 
og i vejareal fjernet, nedskåret, opstammet eller studset. Det 
samme gælder træer og anden beplantning ved vejareal, når 
vejens istandsættelse el-
ler hensynet til færdslen gør det nødvendigt. Hvis vejbesty-
relsens krav ikke efterkommes inden for en fastsat frist, kan 
vejbestyrelsen lade arbejdet udføre ved sin foranstaltning på 
ejerens bekostning.
Lov om offentlige veje § 64-68 samt Privatvejsloven § 44, stk. 1
Den renholdelsespligt, der påhviler grundejerne, omfatter pligt 
til at fjerne
ukrudt, at feje asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden 
måde overfladebehandlede færdselsarealer, at fjerne affald og 
andet, der er særlig forurenende eller til ulempe for færdslen, 
samt at renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennem-
løb og udløbsrender for alt, der kan hindre vandets frie løb.

Hegnsloven § 11, stk. 1
Hegn langs gade, vej, sti eller plads, som er åben for alminde-
lig færdsel eller udlagt til brug for flere særskilt matrikulerede 
og i særligt eje værende ejendomme, skal rejses helt på egen 
grund og levende hegn plantes i en sådan afstand fra vejens 
areal, at bevoksningen til enhver tid kan holdes indenfor skel-
linien. Hegnets højde fastsættes om fornødent af hegnsynet 
under hensyntagen til bestemmelserne i § 10, stk. 3,
og § 6. Grundejeren kan ikke overfor det offentlige eller ve-
jejeren stille krav om deltagelse i udgiften eller arbejdet ved 
hegnets rejsning.
Hegnsloven § 18, stk. 5
Levende hegn mod gade, vej, sti eller plads, hvor andre end 
hegnets ejer er berettiget til at færdes, skal holdes studsede, 
således at bevoksningen ikke er til ulempe for færdselen eller 
hindrer udsynet for vejfarende.
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