
Undgå nabokrig 

Hvis du ikke kan forstå, at der er krig rundt om i verden omkring grænser, så kan du sikkert heller ikke 
forstå, at der kan opstå problemer med noget så nært som dine naboer.  
Faktum er dog desværre, at der ofte ikke skal så meget til, før man ender på kant med 
naboen/naboerne, hvad enten striden opfattes som at gå den ene eller den anden vej. Og ofte kan 
situationerne spidse endog meget til, således at filmen ”naboerne” ikke længere er overdrevet fiktion. 
I PL hører vi ofte om problemer i forhold til naboer. De helt store ”syndere” på listen over stridsspørgsmål 
er træer, hække, musik, haveredskaber og husdyr. Vi skal i det følgende give en meget kort gennemgang 
af forhold og regler på områderne. 

Træer 

Store træer er nogle skrækkelige nogen at have med at gøre. De er så formastelige, at de har det med år 
for år at vokse sig større og større for at få mest ud af sollyset, hvilket selvfølgelig resulterer i, at 
skyggen fra dem også bliver større og større. Grene er noget skidt som fanden har skabt, for de 
respekterer ikke hegnspæle og som tiden går rækker de længere og længere ind over hegnet, og vægten 
gør, at de hænger længere og længere ned mod jorden. Rødder er nogle rigtige rødder. De sniger sig 
som en tyv i mørket ind over skelgrænsen, ødelægger kloakrør og skubber flisebelægningen op. Ja, 
faktisk tårner problemerne sig op, når naturen kommer over hegnshøjde. 

I forhold til træer er der nogle forhold, som man som træejer/nabo bør holde sig for øje, såfremt 
”striden” ikke kan løses mindeligt. 

• Skygge fra træer er et spørgsmål, der skal afklares i retten, og den nabo, der føler sig generet af 
den/de skyggende træ(er) skal kunne godtgøre, at skyggen er særligt byrdefuld. 

• Nedhængende grene må ikke bare skæres af i skel. Det er først i det tilfælde, at man ikke 
længere kan færdes på egen grund ved hegn, at man har mulighed for at foretage afskæring. Alt 
andet ses som selvtægt. 

• Ejeren af træet er ansvarlig for de skader, som træets rødder måtte forårsage på naboens grund. 
Naboen må dog kun efter aftale hugge rødder over. 

• Hvis ikke trået står på foreningens fællesareal, så er sådanne sager ikke noget, som 
grundejerforeningen kan eller skal blande sig i. 

Hække 

Med hække sondres der mellem fælles hegn og eget hegn. Eget hegn på står egen grund, mens fælles 
hegn (for det meste) står i skellinien. For fælles hegn (og for den sags skyld træer, der udgør fælleshegn) 
reguleres spørgsmål af Hegnsloven. Loven kan læses på www.hegnsyn.dk, der er Hegnsynsforeningens 
hjemmeside. Opstår der strid om fælleshegn, kan man rekvirere en hegnsynsforretning ved at henvende 
sig til sin kommune. Det er typisk rekvirenten, der får regningen for hegnssynets afholdelse. 

Bemærk at det påhviler begge naboer at vedligeholde det fælles hegn. Hver part er forpligtet til at holde 
den halvdel af hegnet, der vender mod egen grund. 

Afklaring af stridigheder om egne hegn henhører under domstolene. Generelt skal man som ejer af et 
eget hegn være opmærksom på, at dette ikke må vokse ind til naboen eller i øvrigt være til gene for eller 
virke ødelæggende for et fælleshegn. 

Der er domspraksis for, at ejere af egne hegn er blevet pålagt at bortgrave hegn, der er vokset ind til 
naboen. 

Musik og fyrværkeri 

Vi hører i løbet af et år om en del sager, hvor støj fra naboen i form af musik om natten eller affyring af 
fyrværkeri ødelægger nattesøvnen for de omkringliggende naboer. 



Forstår den larmende nabo ikke en fin hentydning, så er der kun een vej tilbage og det er at anmelde 
forholdet til politiet. Tidligere blev noget sådant reguleret af de lokale politivedtægter, men nu hedder det 
i stedet: Bekendtgørelse nr. 511 af 20. juni 2005 om politiets sikring af den offentlige orden og 
beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed mv., samt politiets adgang til at iværksætte 
midlertidige foranstaltninger. 

Kortere kunne det åbenbart ikke gøres, selv om den i daglig munde kaldes Ordensbekendtgørelsen. 
Bemærk i øvrigt, at der gælder særligt skærpet lovgivning for så vidt brug af fyrværkeri. 

Til alle gælder det at være opmærksomme på, at støj ikke respekterer hegnsgrænser og selv om du 
holder meget af 1812-overturen for fuld udblæsning, så er det ikke sikkert, at din nabo har samme 
musiksmag. Husk også at der er naboer, der har nattearbejde, så selv om du afspiller musikken i 
dagtimerne, så kan det opfattes meget generende af din nabo. Så snak sammen over hegnene eller over 
en kop kaffe/te/øl og find ud af, om dine naboer har særlige forhold, der gør sig gældende. 

Haveredskaber 

Her tænkes selvfølgelig på de motoriserede af slagsen som plæneklippere, hækkeklippere og motorsave.  
Weekenden er startet, morgenmaden er på plads i maven og der er lige tid til et par timer i solen på 
terrassen krydret med fuglefløjt... og larmen når alle naboerne fyrer op for plæneklipperen for at holde 
styr på det genstridige græs. 

Ja, indrømmet at det kan give et solidt skår i glæden, når fuglene trykker sig på grenen i stedet for at 
hylde solen og sommeren. Men omvendt må man også holde sig for øje, at med det stressede samfund vi 
har, så er der mange, der ikke har anden tid til rådighed til at straffe plænen end netop i weekenden.  

Omvendt bør naboerne – selv om der ikke som sådan er nogle lovregler på området – sørge for at vise så 
stor forståelse for sine omgivelser, at naboerne har tid til at synke morgenkrydderen og drikke kaffen i ro 
og mag. 

Ligeledes bør man også sørge for, at der ikke arbejdes for langt ud på eftermiddagen, således at de 
naboer, der har gæster på besøg er i stand til at føre en normal samtale med disse uden at skulle bruge 
megafon for at overdøve larmen. Så prøv at begrænse larmen til tidsrummene 10-12 og 14- 17.30. 

Brug af motoriserede værktøjer på ”skæve” tidspunkter er som med høj musik et spørgsmål om 
overtrædelse af Ordensbekendtgørelsen. 

Husdyr 

Ikke sjældent sker det, at naboens høns eller hunde går naboerne på. Her tænkes specielt på, at disse 
dyregrupper ofte har det med at have svært ved at tie stille. Man skal være opmærksom på, at for så 
vidt høns har din kommune en lang række værktøjer til rådighed for at nedbringe generne. Typisk har din 
kommune en forskrift for hønsehold, der kan downloades fra kommunens hjemmeside. 
Er den derimod gal med hunden og den generer naboer med gentagen eller vedholdende gøen eller 
tuden, så er det politiet, der er rette instans, idet forholdet så sorterer under Hundeloven. 
I den senere tid har der været flere forsøg landet over med at foreninger har villet forbyde hold af 
kamphunde. Som vi har skrevet om i et tidligere Mit Hus, så går den altså ikke. Forholdet varetages af 
den lovgivende magt (Folketinget) og håndhæves i givet fald af den udøvende magt (politiet) og en 
grundejerforening er ingen af delene. Så lad være med at risikere at forplumre forholdet i lokalområderne 
med at forsøge at indføre sådanne regler og hold for øje, at en forening kun kan træffe beslutninger 
indenfor foreningens formål, således som dette er fastlagt i foreningens vedtægter. 

10 gode råd 

• Det altoverskyggende råd til at løse problemer er: Tal om dem, før de bliver alt for uoverskuelige. 
• Sørg for at bevare overblikket og undgå at lade problemerne overskygge sund fornuft. 



• Tag fat i problemerne, før du bliver så irriteret, at du mister overblikket. Går man og ruger for 
længe over problemerne, kan alt, hvad naboen gør, pludselig blive helt forkert og ingen gensidig 
løsning være mulig. 

• Hold dig til emnet og lad være med at trække alle mulige andre forhold ind for at forsøge at 
retfærdiggøre din klage 

• Tag en klage af gangen. kan du få en fornuftig løsning med din nabo på et område, så vil det 
være så meget lettere at tale sammen næste gang, der er noget som du eller din nabo oplever 
som et problem. Lad derfor være med at ”spare sammen”. 

• Vær indstillet på at lytte til din nabos version af forholdet. Vi er ikke alle ens og vores respektive 
opfattelse af omverdenen varierer – og det skal der også være plads til. 

• Vær indstillet på at finde et kompromis i stedet for hårdnakket af holde på netop din løsning. Går 
man ind til naboen med en ”enten/ellers-løsning” i hovedet, så kan man lige så godt lade være, 
for så er sagen dømt til at gå i hårdknude allerede inden det første ord er sagt. I mange tilfælde 
kan f.eks. sager om skyggede træer løses ved at man finder et økonomisk kompromis for at 
slippe af med træerne. Det vil i alle tilfælde være billigere end en retssag, hvor det reelt kun er 
advokaterne, der tjener på det. 

• Undgå for enhver pris selvtægt. Du kan sidde med nok så god en ”sag”, men skrider du til 
selvtægt er du solgt til stanglakrids. 

• Inden du brokker dig over forhold hos naboen, så tjek lige med kommunen, om denne har fastsat 
regler på området. Der kunne være deklarationer, lokalplaner eller lignende, der afgør 
spørgsmålet. 

• Vær opmærksom på, at det ikke er op til din lokale grundejerforening at agere mediator 
(problemløser) mellem dig og dine naboer. Bestyrelsen er der for at drive foreningen, og ikke for 
at risikere at blive bussemand i en strid mellem dig og dine naboer. Har du derfor brug for en 
mediator, så prøv at snakke med kommunen, om den kan hjælpe dig. 

 


