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1. Generel info om opsætning af havelåge   

Som lejer har du mulighed for at montere havelåge i for- og baghave, som er i overensstemmelse med de 4 
lågetyper, som er vedtaget.  

De 4 havelåger er følgende:  

     

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Vejledning om opsætning og montering af havelåge.  

25. april 2022.  
  
Afdeling: 
Linderækkerne  
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Lågen må være højre- eller venstrehængt, og skal være i overensstemmelse med de vedtagne mål og 
farvenuancer (thermoask, galvanisering, sort, mørkegrå, grafit- eller antracit sort/grå). Bemærk, at såfremt 
lågen bliver monteret ved affaldscontainerens ydervæg (nærmest gangsti), må den kun være indadgående 
(altså kunne åbnes indad mod haven).  

Lågen skal som udgangspunkt fastgøres på særskilt nedgravet jern-, stål- eller træstolpe eller træstolpe, 
fastgjort på stolpespyd/-sko. Hvis det er muligt, er det dog tilladt at benytte eksisterende skruehuller i 
enten den yderste- eller inderste (nærmest døren til skur) væg, og der monteres anslagsliste eller bræt, 
hvorpå hængsler eller eventuel jern-/stålstolpe kan fastgøres. Bemærk, at både anslagsliste og bræt her 
skal være i thermobehandlet ask.  

Udgifter til etablering af låge, hækplanter (purpurpil) samt nødvendig vedligeholdelse heraf påhviler alene 
lejer. Bestyrelsen kan, hvis vedligeholdelsespligten ikke overholdes, kræve låge m.m. fjernet, og området 
tilbageetableret til det oprindelige.  

Bemærk, at lågens placering til enhver tid skal overholde kommunens fastsatte regler for tømning af 
affaldsbeholdere. Er dette ikke muligt, skal affaldsbeholderen inden enhver tømning køres ud af haven og 
placeres, let for skraldemændene at tage, men ikke til gene for andre. 

 

Afsnit 2. Hvilke krav stilles der, og hvor må lågen monteres.  

2.1. Tættest mod gangsti (ydervæg). 
Lågen må monteres på yderste affaldsvæg og i direkte, lige forlængelse af denne under forudsætning af, at 
en parallel linje langs gavl på eget skur rammer eller falder inden for egen hæk (purpurpil) eller naboskur 
(se figur 1, 2 , 4 og 5). Lågen må være højre- eller venstrehængt, men må kun kunne åbnes indad mod 
haven.  

2.2. Tættest mod dør til skur (indervæg). 
Lågen må altid monteres på inderste affaldsvæg, og i en direkte forlængelse af denne (se figur 1 - 5). Lågen 
må være højre- eller venstrehængt, samt kunne åbnes udad og/eller indad.  

 

Afsnit 3. Aflukning af forhaverne, i direkte tilslutning til lågen.  

3.1. Østvendte endeboliger uden hæk mod sti. 
For disse boliger (se figur 4) gælder, at en direkte forlængelse af lågen må ske med fag som låge og/eller 
hæk (purpurpil). Eventuel nødvendig "forlængelse" af gavlespalier må ligeledes kun ske med hæk (pur- 
purpil). En sådan hæk må på indersiden suppleres med trådhegn eller lignende for at holde fritgående 
kæledyr inde.  
 
3.2. Østvendte endeboliger med hæk (purpurpil) mod sti. 
For disse boliger (se figur 4) gælder, at en direkte forlængelse af lågen kun må ske med hæk (purpurpil). 
Eventuel nødvendig "forlængelse" af gavlespalier må ligeledes kun ske med hæk (purpurpil). Hækken må på 
indersiden suppleres med trådhegn eller lignende for at holde fritgående kæledyr inde.  
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3.2. Øvrige boliger. 
a. Låge tættest mod gangsti. 
Forlængelse af låge, monteret på ydervæggen skal, hvis der er eksisterende hæk (purpurpil) i forvejen, altid 
forlænges med samme - Er dette ikke er tilfældet, må forlængelsen i stedet ske med fag som låge, eller hæk 
(purpurpil), men ikke med krukker, blomsterkasser eller lignende.  

3.3. Låge tættest på dør til skur. 
Forlængelse af låge, monteret på indervæg, må forlænges med fag som låge eller hæk (purpurpil),men ikke 
med krukker, blomsterkasser eller lignende.  

 

Afsnit 4. Praktiske oplysninger vedrørende afdelingens hæk ved forhave.  

Af plantegningerne over etablering af Linderækkerne fremgår den plantede hæk ved forhaverne som 
værende purpurpil salix purpurea Gracilis samt bøgehæk (Fagus Sylvatica). Det anbefales at beplantet med 
3 stk. pr. løbende meter.  

 

Afsnit 5. Bemærkninger.  

Det er frivilligt for beboerne i afdeling Linderækkerne, om de ønsker at monterer låge i for- og baghaverne. 
Der er ej heller fastsat tidsfrist på, hvornår en eventuel opsætning senere skal være foretaget.  

Der er derimod fastsat en tidsgrænse på 1 år for, hvornår de nuværende låger (hvis ikke de er godkendt) 
skal være nedtaget, hvilket vil sige inden udgangen af 2022. 

  

 

 

       


