
Retningslinjer for Havesyn i CNM 29.6-12.7. 2020 

Formålet med havesyn er at sikre en pæn og ordentlig kolonihaveforening samt overholdelse af gældende 

deklaration og vedtægter. Samtidig skal sikres et godt samarbejde mellem bestyrelse og havemedlemmer 

i CNM. Derfor er der i dette dokument lavet eksempler på tolkning af regler.

GENERELLE RETNINGSLINJER

Følgende vil der blive kigget efter: 

1) Havens generelle vedligeholdelse 

2) Haverne skal være indhegnet med levende hegn og/eller hæk. Dette gælder dog ikke i bagskel.

3) Hegn/hæk må max være 1,80 meter i højden. 1,25 meter ved vejsving i foreningen 

4) Foran hæk skal stykket til vejens asfalt holdes fri for ukrudt, eller være beplantet med bunddække 

5) Træer skal være mindst 2 meter fra skel, buske 1 meter fra skel, og må være max 6 meter i højden

6) Al udhængende grenvækst skal fjernes i linje med skel 

7) Haverne skal være nummererede– synligt på havelåge eller tæt ved indgang 

8) Ingen oplagring af haveaffald, ikke-indregistrerede motorkøretøjer eller campingvogne mv.

Havesyn gennemføres af én fra bestyrelsen samt én haveejer fra et andet havelod

Havesyn vil så vidt muligt blive foretaget fra vejen. Dog gøres opmærksom på, at ift. pkt. 2.5.1 i 

Reglementet har bestyrelsesmedlemmer til enhver tid fri adgang til haverne i embeds medfør.  



1) Havens generelle vedligeholdelse 

Fx højt ukrudt, generel manglende vedligeholdelse af haven, forladte haver



2) Haverne skal være indhegnet med levende hegn 

og / eller hæk

• I bagskel accepteres dog alle former for hegn, der oprindeligt har haft rødder på, 

• I sideskel og skel ud mod vej kan evt. trådhegn / riot-hegn accepteres, hvis det bruges til at 

understøtte det levende hegn.

• Plankeværk eller andre former for hegn på egen grund placeret mindst 60 cm fra skel er ok.



2) Haverne skal være indhegnet med levende hegn 

og/eller hæk – sideskel

• Hegn i sideskel er ikke lovlig 

• Er hegnet placeret 60 cm. fra skel er det ok



3) Hegn/hæk må max være 1,80 meter i højden 

1,25 meter ved vejsving i foreningen 

• Er hegn/hæk placeret mere end 60 cm fra asfaltkanten er der ikke noget på hækkens 

højde 

Maks. 1,80 m.

Maks. 1,25 m. i højden pga. vejsving



4) Foran hæk skal stykket til vejens asfalt holdes fri 

for ukrudt, eller være beplantet med bunddække 

• Ok at have græs i bunddække så længe det er slået/holdt nede

• Overstående gælder også ved tværstien – der skal holdes fri for ukrudt



5) Træer skal være mindst 2 meter fra skel, og 

buske 1 meter fra skel, og max 6 meter i højden

• Træer i skel skal fjernes eller være maks. 1,8 meter høje

Over 6 m.

Træ placeret direkte i skæl



6) Al udhængende grenvækst skal fjernes i linje 

med skel 

• Gælder for både vej, sideskel og bagskel



7) Haverne skal være nummererede– synligt på 

havelåge eller tæt ved indgang 

• Ingen krav til type, men havenummeret skal være i et vejrbestandigt materiale



8) Ingen oplagring af haveaffald, ikke-indregistrerede 

motorkøretøjer eller campingvogne mv.


