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Din fortrukne hegnsleverandør 
Haven er en forlængelse af huset, derfor er 
det vigtigt, at der skabes en rød tråd  
mellem hus og have. 

Det kan være udfordrende at skabe de 
bedste udendørs rammer, men hos  
havehegn.dk er vi behjælpelige med at 
vælge den optimale løsning til kundens  
behov og ønsker.  

Havehegn.dk producerer kvalitetshegn 
med fokus på betonens stærke egenska-
ber og træfagets enkle udtryk.  

Igennem årtier har havehegn.dk skabt 
bedre rammer med smukke hegn. Vi har 
et bredt udvalg af hegnstyper, så der  
findes et hegn for en hver smag.  
Information om vores forskellige  
hegnstyper findes på www.havehegn.dk. 

”Vi fremstiller smukke kvalitetshegn, som 
skaber bedre rammer for kunden  

- Hos Havehegn.dk vil vi give danskerne 
unikke løsninger, som passer til  

deres personlige behov.” 

”Vi vil med stigende lønsomhed udvikle 
vores position og være  

danskernes foretrukne leverandør  
af kvalitetshegn.” 
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TopKompo har en vægt på 23,24 kg. pr. m2. 

Komposittens egenskaber 

En af TopKompo’s største egenskaber er dens opbygning, med de stabelbare komposit-
profiler, som gør det nemt at montere. TopKompo har et roligt udtryk og ensartethed på 
begge sider, hvilket gør det ideelt som byhegn.  

4 Lind Beton ApS - Havehegn.dk                    Industriparken 47, 7400 Herning                    +45 97211577                    info@havehegn.dk 

TopKompo er opbygget med overlæg, som er med til at mindske støjgener fra gaden og 
har derfor en lyddæmpende effekt op til 5 dB. For at opnå den bedste lyddæmpende ef-
fekt bør hegnet placeres tættest muligt på støjkilden. Den lyddæmpende effekt påvirkes 
yderlig af to ting, hegnets højde samt afstanden til hegnet.  
For mere information omkring den støjdæmpende effekt, læs hele rapporten på vores 
hjemmeside www.havehegn.dk/. 

TopKompo’s opbygning med overlæg sikrer, at vand og snavs bliver ledet ned ad hegnets 
overflade, hvilket gør det modstandsdygtigt i al slags vejr. 



Komposit WPC 

TopKompo er havehegn.dk’s eget kvalitetsprodukt, 
som er fremstillet af 60 % bambus, 30 % genbrugs-
plastik og 10 % bindemiddel - sammensætningen 
sikrer et stærkt vedligeholdelsesfrit hegn. 

De danske temperaturer påvirker komposit og pro-
duktet vil udvide og trække sig sammen. 
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90 cm o/j 120 cm o/j   150 cm o/j 180 cm o/j 210 cm o/j 

Lind Beton ApS - Havehegn.dk                    Industriparken 47, 7400 Herning                    +45 97211577                    info@havehegn.dk 

TopKompo WPC er et løst plankesy-
stem, som stables i hegnet og  kan 
nemt tilskæres på stedet.  

Hvert bræt har en dækhøjde på 100 
mm. 



Farvevalg standard TopKompo®  

Farver 

TopKompo er designet med en overflade-
struktur, som har samme udseende som al-
mindelig træbeklædning. 
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TopKompo plankerne er gennemfarvet og 
kan leveres i følgende standard farver:  
sort, antracit og moseeg.  
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Sort Antracit Moseeg 



Farven på plankerne vil over tid ændre 
sig, og få den farve som ses indvendigt i 
plankerne. 
Det skyldes, at når kompositplankerne 
kommer ud af formen, børstes plankerne 
og rulles over med et stempel med træ-
struktur, som varmer et træmønster i 
planken. 
Grundfarven ligger stadig i overfladen og 
kommer til syne når plankerne bliver ud-
sat for sol og regn.  

Farver 
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Før tid i solen 

TopKompo® farverne før og efter tid i solen 

Efter tid i solen 

Moseeg 

Sort 

Antracit 



Betonstolper 
Havehegn.dk’s betonstolper er udviklet 
for at skabe det bedste produkt for  
kunden.  

Stolpernes kvalitet er blevet testet over en 
årrække på beskyttede og udsatte  
placeringer, så vi med sikkerhed kan  
stå inde for kvaliteten af dem.  

13 x 13 cm betonstolpe 

Skab et ”unikt” hegn med betonhegnsstol-
perne i 13 x 13 cm. 

Stolperne laves i forskellige modeller.  
Dette giver kunden mulighed for at bygge 
et hegn, som kan føres sammen fra flere  
retninger, uden at placere to stolper ved  
siden af hinanden. 
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13 x 13 cm betonstolper produceres med et stop i noten, som hegnspladen kan hvile på, 
hvilket giver stabilitet i opbygningen af det nye hegn.  

Stolperne produceres i nedenstående over jord mål: 

90 cm o/j 120 cm o/j 150 cm o/j 180 cm o/j 210 cm o/j 



Anbefalinger 

10 x 12 cm betonstolper produceres med et stop i noten, som hegnspladen kan hvile på, 
hvilket giver stabilitet i opbygningen af det nye hegn.  

Stolperne produceres i nedenstående over jord mål: 

For at skabe harmoni i hegnet anbefaler vi, 
at der er en klar overvægt af letvægtsstol-
per i hegnsstrækningen.  
Hvis dette ikke er muligt anbefales det, at 
der benyttes 13 x 13 cm stolper i hele 
hegnsstrækningen. 

Letvægtsstolperne er et unika fra  
havehegn.dk. Den lette vægt gør dem  
nemmere at montere samtidig med, at de 
giver et visuelt lettere udtryk i hegnet. 

Produceres kun som H- og Endestolpe. 

Betonstolper 
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10 x 12 cm betonstolper 

90 cm o/j 120 cm o/j 150 cm o/j 180 cm o/j 210 cm o/j 

Ved hjørner og vinkler benyttes der  
13 x 13 cm stolper.  



Betonstolper 
15 x 15 cm betonstolper 

Antracit 

Alle havehegn.dk’s betonstolper produce-
res også i antracit, hvis man ønsker et  
anderledes betonlook.  

Betonstolperne er gennemfarvet og  
produceres kun efter ordre. 

Havehegn.dk’s 15 x 15 cm giver kunden 
mulighed for at skabe et hegn i op til  
330 cm over jord.  

Stolperne produceres i det samme utal af 
modeller som 13 x 13 cm stolperne.  

Stolperne er ikke lagervarer og produceres 
kun ved ordre.  
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Stolper i 15 x 15 cm har ikke et stop i noten, som hegnspladen kan hvile på.  
Her anbefaler Havehegn.dk, at man klodser hegnspladerne op med en belægningssten, 
som er støbt fast under niveau.  

Stolperne produceres i følgende over jord mål; 

90 cm o/j 120 cm o/j 150 cm o/j 180 cm o/j 210 cm o/j 240 cm o/j 270 cm o/j 300 cm o/j 330 cm o/j 



Ved opbygningen af en hegnsstrækning 
med 13 x 13 cm betonstolper, er det muligt 
at vinkle hegnet op til 45 grader pr. stolpe. 

Vinkling af hegn ses ofte, hvor kunden  
ønsker en blødere overgang, dette kan 
f.eks. være på en hjørnegrund. 

Det er muligt at vinkle flere fag i samme 
hegnsstrækning.  
Hegnsfagene, som skal bruges til vinkling 
skal tilpasses på stedet.  

Betonstolper 
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Se mere information om vores betonstolper på vores hjemmeside www.havehegn.dk. 

Vinkling af hegn 

Skab en rød tråd i haven ved at bygge  
cykelskuret, brændeskuret o.lign. i samme 
materialer som hegnet. 13 x 13 cm beton-
stolper kan produceres med flad top og  
hylse, som gør det muligt at montere et tag 
oven på stolperne.  

Betonstolpe med hylse 



Stålsøjler 
Stålsøjlerne fra havehegn.dk, er topsvejst 
og giver det nye hegn et smukt og  
eksklusivt udtryk.  

Stålsøjlerne varmgalvaniseres for, at  
forlænge søjlernes levetid og sikrer 
minimal vedligeholdelse. 

Stålsøjlerne fås i 10 x 10 cm og 8 x 8 cm, 
og udføres i forskellige modeller.  
Se prisliste: https://www.havehegn.dk/
priser/ 
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90 cm o/j 120 cm o/j 150 cm o/j 180 cm o/j 210 cm o/j 240 cm o/j 270 cm o/j 

Se mere information om vores stålsøjler på vores hjemmeside www.havehegn.dk.  

Stålsøjlerne i 8 x 8 cm produceres i nedenstående over jord mål: 

90 cm o/j 120 cm o/j 150 cm o/j 180 cm o/j 210 cm o/j 

Stålsøjlerne samles fra fabrik, så søjlen er klar til montage ved levering.  

Stålsøjlerne i 10 x 10 cm produceres i nedenstående over jord mål: 

https://www.havehegn.dk/priser/
https://www.havehegn.dk/priser/


Galvaniseret vægbeslag 
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Galvaniseret vægbeslag bruges ved 
murværk, hvor soklen fra huset rager 
ud under jorden.  

Med et vægbeslag undgår man  
desuden ofte at lave en overgravning 
af kabler o.lign.  

Det galvaniseret vægbeslag kan  
bruges til alle hegnstyper i  
havehegn.dk’s hegnssortiment. 

De galvaniserede vægbeslag, fås som standard i samme over jord mål, som  
betonstolperne.  
For andre mål se mere information på vores hjemmeside www.havehegn.dk. 

Vægbeslagene produceres også med en 
vinkel på 45 grader, som gør det muligt at 
vinkle hegnet.  
Produceres i både en højre og venstre  
vinkel. 

Højre Venstre 

http://www.havehegn.dk


Hegnsplader 
Det anbefales, at der benyttes en hegnsplade i bunden af hegnet, som beskytter træet 
mod genstænk fra belægning og jord. 

Standard hegnsplade 

Hegnspladerne anbefales til at udligne mindre og større  
niveauforskelle, der kan være imellem to haver. 
Skal der bruges to plader ovenpå hinanden anbefales det, at  
bruge 13 x 13 cm betonstolper, da falsene er dybere end ved  
10 x 12 cm betonstolper.  

Hegnspladen er centerarmeret og produceres i standardlængde  
4 x 30 x 189 cm, som passer til træfagene samt i 4 x 30 x 250cm. 

14 

Énsides jordtryk 

Ved niveauforskelle er det vigtigt at følge vejledningen for énsides jordtryk på vores 
hjemmeside.  
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Dobbeltarmeret hegnsplade 

Havehegn.dk anbefaler at benytte den dobbeltarmeret hegnsplade 
langs en hævet indkørsel. De kan ligeledes standard hegnspladerne 
stables ovenpå hinanden for at udligne niveauforskelle.  

Den dobbeltarmeret hegnsplade fås i standardlængde 6 x 30 x 189 cm. 

For yderlig forklaring om udligning af niveau forskelle se nedenstående tegning. 



Tilbehør 

For at afslutte hegnet med et lækkert 
finish anbefaler havehegn.dk, at bruge 
en galvaniseret stålafdækning.  

Yderligere information om varianter og 
farver kan findes på vores prisliste:  
https://www.havehegn.dk/priser/  

Galvaniseret stålafdækning 
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https://www.havehegn.dk/priser/


Et anderledes fag 

Beton har en lydreflekterende effekt, 
hvilket gør det særdeles velegnet langs 
stærkt trafikerede strækninger. 

Det klassiske betonhegn kan hurtigt 
komme til at virke dominerende i en  
have.  

Betonhegnet kan derfor med fordel  
beklædes med rionet, hvor beplantning 
kan gro op af, hvilket gør det muligt at 
skabe en levende grøn oase, som er  
tilpasset omgivelserne. 

Ved at udskifte enkelte træfag i hegnsstræk-
ningen med rionetfag, kan der skabes et let-
tere og mere åbent hegn. Rionetfagene giver 
samtidig mulighed for at skabe en grøn oase 
i hegnsstrækningen.  

Rionetfagene fås som standard i samme  
dimensioner som træfagets træmål.  
Havehegn.dk’s rionetfag er fremstillet i  
galvaniseret 100 x 100 x 6 mm masker, som 
er monteret i ramme af u-profil.  

Se mere inspiration på www.havehegn.dk. 

Rionetfag 

Betonfag 
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Ståldøre og porte 

Til den kvalitetsbevidste kunde har vi stål-
døre og porte, som er en luksusudgave, 
der kan låses af.  

For at skabe harmoni i hegnet leveres 
ståldøre og porte i samme hegnstype og 
farve som hegnet. Ståldøre og porte fra 
havehegn.dk kan desuden leveres uden 
træfyldning, hvis der ønskes et andet træ-
produkt end dem i vores sortiment.  
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Ståldøre og porte er fremstillet i RHS-

profiler, som er varmgalvaniseret og leveres 
inklusiv to galvaniserede stålsøjler - Søjler-
ne kan fra fabrik klargøres til videreførelse 
af hegn med et vægbeslag. 

Hængslerne er påsvejst så de ikke skal ju-
steres efter montage.   

Ståldøre og porte leveres inkl. monteret lå-
sekasse, håndtag og cylinder. Det er muligt 
at tilpasse cylinderlåsen så den passer til  
kundens husnøgle.  

Ståldøre har et vejledende standard åb-
ningsmål på 90 cm  - mens hele ståldø-
ren inklusiv stålsøjler måler 110 cm. Stål-
døre kan desuden produceres med en åb-
ning op til 200 cm.  

Stålporte har et vejledende åbningsmål 
på mellem 180 - 400 - Stålporten inklusiv 
stålsøjler måler mellem 200 - 420 cm. 



Ståldøre og porte 

Mere information omkring ståldøre og porte, findes på vores hjemmeside www.havehegn.dk. 
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Stålport monteret midt i hegnsstrækningen, samt ståldør monteret sidst i strækningen 

Få ståldøren leveret med et indbygget  
elektronisk slutblik, transformer og  
kodetastatur. Sættet er klar til levering.  
 

OBS skal tilsluttes af autoriseret elektriker. 

Skal der kun være passage fra en side, 
kan der monteres et passivt håndtag. 

Anslaget er monteret på dørbladet,  
hvilket giver fri adgang imellem søjlerne. 

Alle vores ståldøre og porte produceres 
med justerbar falle i låsekassen, hvilket 
gør monteringen nemmere.  

Hvor på strækningen skal ståldøren eller porten placeres? 

Skal ståldøren eller porten placeres i mellem 
f.eks. to husmure - kan den produceres som 
en vægthængt model. 

Det er desuden muligt at produceres ståldø-
ren eller porten, hvor den ene søjle er  
væghængt mens den anden graves i jorden,  
dette ville være oplagt hvis den skal  
placeres mellem et eksisterende hegn og en 
mur. 

Passivt 
håndtag 



TopKompo®  

Vedligeholdelse 

Sammensætningen i kompositten sikrer 
foruden minimal vedligeholdelse også 
et stabilt og stærkt hegn, som er  
modstandsdygtigt overfor det danske 
klima. TopKompo plankerne bliver ikke 
påvirket af regnen og slår derfor ikke 
revner, som normal træbeklædning vil 
gøre. 

 

Hvis man ønsker et smukt hegn i mange 
år, så er komposithegn det oplagte valg, 
da det kræver minimal vedligeholdelse. 
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Skulle TopKompo blive angrebet af alger, 
kan man med fordel fjerne disse med  
almindelig algemiddel, der kan købes i et 
hvert byggemarked.   

TopKompo kan med fordel behandles med  
algerens 2 gange årligt, gerne forår og  
efterår.  



En miljøbevidst produktion 

Havehegn.dk bestræber sig på at sikre en 
minimal belastning af miljøet ved vores  
betonproduktion, derfor er vores  
leverandører nøje udvalgte. 

Derudover er der etableret et rensekar, som 
gør, at det udledte spildevand fra betonpro-
duktionen kan genbruges i den næste  
blanding. Dette er med til at skåne miljøet, 
da de overskydende betonpartikler ikke 
skylder ud i naturen, men genanvendes.  

Betonstolper og hegnsplader 

Vedligeholdelse 

Mange betonprodukter udskiller kalk i de 
første år af deres levetid. Dette er en  
naturlig del af hærdningsprocessen.  

For at mindske kalkudtrækningerne  
benytter havehegn.dk kemikalier i  
betonen. Dette er ligeledes med til, at  
bevare farven og hæmme vækst af mos  
og alger.  

Skulle betonstolperne eller hegnspladerne 
blive angrebet af alger, kan disse fjernes 
med almindelige algemidler, der kan købes 
i et hvert byggemarked.  
De kan med fordel behandles med  
algerens 2 gange årligt, gerne forår og  
efterår.  
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Stålsøjler 

Vedligeholdelse 

Havehegn.dk’s stålsøjler og rammer er 
fremstillet i kraftige RHS-profiler, der er 
varmgalvaniseret og belagt med et 60-70 
µm zinklag.   

Stålsøjlerne er som udgangspunkt vedli-
geholdelsesfrie. For at forlænge søjlernes 
levetid anbefales en afvaskning af over-
fladerne, med rent vand. 

Skulle der komme en skade på søjlerne 
vil det kunne medføre rust. Her anbefaler 
havehegn.dk, at man rådfører sig med en 
fagmand, når det kommer til reparation 
af søjlen.  
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Ståldøre og porte 

Beklædningen i ståldøre og -porte, skal 
vedligeholdes som det resterende  
TopKompo.  

Havehegn.dk opfordrer til at man smører 
hængslerne i ståldøre og -porte med  
syrefrit fedt, som kan købes i den lokale 
trælast. Cylinderlåsen kan med fordel  
smøres med cylinderolie.  
Der må ikke benyttes olie, grafit eller  
fedtstof i cylinderen.  
Derudover kan det være en god ide at  
smøre låsekassen med en prolan 
holdig olie.  



Ved ukorrekt brug af hegnsprodukter,   
forbeholder Havehegn.dk sig retten til at  
frafalde garantien. 

Ved manglende brug af hegnsplade under 
hegnsfaget frafalder garantien ligeledes 

Garanti 
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Hegnsstolper og bundplader er  
CE-mærkede i henhold til DS/EN 12839 
og vi yder ligeledes 5 års garanti. 



Sådan vælger du det rigtige hegn 
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For at skabe de bedste rammer i kundernes haver, er det vigtigt, at det nye hegn besidder 
de rette funktioner. Havehegn.dk har opstillet en række funktioner, som kan have  
betydning for valg af hegn. 

Skal det nye hegn, passe til et lignende hegn? 

Skal det have en lyddæmpende effekt? 

Skal det skabe læ for vind og vejr? 

Når man har valgt, hvilke behov det nye hegn skal dække, skal der ses på placeringen af 
det nye hegn.  

Hvor skal det nye hegn placeres? 

Fælleshegn 

Egne hegn Indre hegn 

Skel 

Skel Skel Maks 1,75 m Min 1,75 m 

Hvilken højde skal hegnet have? 

90 cm o/j 

Det er vigtigt at undersøge om der findes nogle specifikke regler i lokalplanen eller hos 
grundejerforeningen. Kontakt den pågældende kommune for yderlig information herom.  

Havehegn.dk tilbyder i deres standardsortiment en hegnshøjde på op til 210 cm o/j, dog 
er der enkelte undtagelser alt efter hvilken stolpetype man vælger. Se mere information 
om højdemulighederne under de enkelte stolpetyper på de foregående sider.  

120 cm o/j 180 cm o/j 150 cm o/j 210 cm o/j 



Når man måler op til det nye hegn, er det vigtigt at måle i løbende meter. 

Sådan vælger du det rigtige hegn 
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Antal løbende meter - fx 12,5 lbm. 

Når man måler i hele meter, kan man opleve, at der i hegnsstrækningen skal opsættes et 
fag i specialmål for, at hegnet dækker hele strækningen.  
Havehegn.dk anbefaler at fag i specialmål placeres væk fra vejen eller ind mod husmuren 
i hegnsstrækningen. 

Er der et hjørne på hegnsstrækningen, skal man se på hegnets opbygning samt placering. 

Havehegn.dk anbefaler, at man vælger den hjørne stolpe, hvis bue, følger den lange side i 
hegnsstrækning. Er siderne lige lange anbefales det, at vælge den side, hvor buen vender 
ud mod offentlig vej/stisystem. 

Venstre Højre 
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Inden man begynder monteringen af det 
nye hegn, er det vigtigt at tjekke med 
egen husforsikring om der er nogle  
regler og retningslinjer, som gør sig  
gældende for faststøbning af hegnet. 

Derudover anbefaler havehegn.dk, at 
man gennemlæser monteringsvejlednin-
gen inden monteringen, så man har et 
overblik over hele processen. 

Havehegn.dk anbefaler at nedstøbe betonstolperne og stålsøjlerne med minimum 2 x 25 
kg stolpebeton, da hegnet så bør være forsvarligt faststøbt. 

For større stabilisering af stolpen kan man med fordel fylde hullet med ca. 15 cm jordfug-
tigt beton inden man nedstøber stolpen, dette er med til at sikre stolpen ikke synker. 

Man skal være opmærksom på at nedstøbning af bærende søjler, til ståldøre og porte 
kræver yderligere beton, ikke stolpe- eller kantstensbeton.  
Her anbefaler havehegn.dk et fundament på minimum 60 x 60 x 80 cm.  
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Inden man går i gang med monteringen af det nye hegn, er det vigtigt at se på det  
omkring liggende terræn, da det er sjældent, at terrænet er 100 % vandret. 

Desuden kan der imellem to grunde være en uens højde på overkant af jord. 

Montering af hegn på vandret terræn 

Terrænlinje 
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Montering af hegn på let faldende/stigende terræn 

Terrænlinje 

Havehegn.dk anbefaler, at man monterer hegnet med ens antal fag imellem ned- eller 
optrapningerne, da det er med til at skabe ro i hegnsstrækningen. 

For at trappe hegnet skæres der et lille hak i det nederste hjørne af hegnspladen. 
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Montering af hegn på jævnt og kraftigt stigende terræn 

Ved montering af TopKompo på jævnt og kraftig stigende terræn, kan optrapningen ske 
for hvert fag eller hvert andet/tredje fag.  
Havehegn.dk anbefaler, at man benytter den samme trapningen igennem hele  
hegnsstrækningen. 

Terrænlinje 

Havehegn.dk anbefaler, at man efter bedste evne forsøger at bevare de vandrette linjer 
igennem hele hegnsstrækningen. Det anbefales derfor, at TopKompo trappes med 100 
mm. 
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Montering af hegn på bakket terræn 

Ved montering af TopKompo på bakket terræn, kan hegnet monteres på flere måder. 

Montering af hegn på bakket terræn med lige top 

Terrænlinje 

Kort stykke hegnsplade, 
som er gravet ind og  

understøbt i terrænet. 

2 hegnsplader, som sikrer, at træfaget ikke 
kommer i direkte kontakt med jorden. 



Montering af hegn 

30 Lind Beton ApS - Havehegn.dk                    Industriparken 47, 7400 Herning                    +45 97211577                    info@havehegn.dk 

Montering af hegn på bakket terræn med top, som følger terræn 

Terrænlinje 

Havehegn.dk anbefaler, at man efter bedste evne forsøger at bevare de vandrette linjer 
igennem hele hegnsstrækningen. Det anbefales der, at TopKompo trappes med et  
interval på 100 mm. når det skal følge terrænet. 

Hegn 150 cm over jord  

2 hegnsplader + træhegnsfag på 90 cm. 

Hegn 120 cm over jord  

1 hegnsplade + træhegnsfag på 90 cm. 

Stolpe 150 cm o/j Stolpe 150 cm o/j 

Stolpe 120 cm o/j 
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Havehegn.dk anbefaler at nedstøbe almindelige hegnsstolper i en hegnsstrækning med 
minimum 2 x 25 kg stolpebeton, hvis jorden er løs bør dette udbedres inden man begyn-
der nedstøbningen af stolperne.  

Sådan monteres det nye hegn 

1 2 

200 mm 

75
0 

– 
85

0 
m

m
 

BEMÆRK - 2.1 

Grav et hul på 200 x 750-850 mm. 

Frostfridybde er 750 mm i Danmark. 

1.1 

1.2 

Fyld jordfugtigt beton i hullet op til 
den ønskede underkant af stolpen. 

Det er vigtigt, at det stampes hårdt 
og at betonen ikke er for våd. 

2.1 

2.2 

HUSK - ALDRIG AT TØRSTØBE 

Stolpebetonen skal blandes så tør som muligt. Vælger man at blande stolpebetonen  
direkte i hullet skal der tilføjes vand løbende, samtidig med at det stampes op. 
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Sådan monteres det nye hegn 

3 4 

5 6 

Placer stolpen i den ønskede højde. 
Bæreknasten kan med fordel  
placeres 2-5 cm under terræn.  

HUSK at sikre, at bæreknasten har 
samme højde ved alle stolper i 
hegnsstrækningen. 

Fyld jordfugtigt beton i resten af 
hullet og stamp det. 

Det kan være en fordel at sætte 
første stolpe en dag før resten af 
hegnsstrækningen. 

BEMÆRK - 3.1 

Placer hegnspladen på bæreknasten i  
stolpens false.  

Opklods hegnspladen nær næste hul så den 
er i vatter. 

BEMÆRK 
5.1 BEMÆRK 

5.2 

5.1 

5.2 

6.1 

4.1 

4.2 

3.1 

3.2 

Fyld jordfugtigt beton i hullet op til 
den ønskede underkant af stolpen. 

Placer stolpen i hullet og vip den ind 
omkring hegnspladen og træfaget. 

6.2 

BEMÆRK 
6.2 
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Sådan monteres det nye hegn 

7 

8 

Monter de resterende hegnsstolper og plader i hegnsstrækningen. 7.1 

Monter TopKompo plankerne i hele hegnsstrækningen 8.1 

1. TopKompo planke  

2. TopKompo planke  

3. TopKompo planke  

Havehegn.dk anbefaler at man monter TopKompo plankerne med en planke i hvert fag af gangen.  
Da TopKompo plankerne påvirkes af vejret, kan man opleve at plankerne varierer, men dette vil udligne sig 
overtid efter monteringen. 

8.2 

BEMÆRK - 8.2 

BEMÆRK - 8.2 



Sådan monteres afdækningen 
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Afdækningerne monteres med den originale montagelim for TopKompo.  1 

Placer 3 - 4 klatter montagelim i afdækningen. 2 

Tryk afdækningen nedover den øverste TopKompo planke. 

- Det er vigtigt, at montagelim kravler en smule ned af siden på planken og 
griber fast. 

3 3 
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Montering af hegn med vægbeslag 

Vægbeslag Hegnsfag 

Murværk 

Sokkel 

Jord 

Hegnsplade 

Hegnsstolpe 

Mange ældre huse har en sokkel, som stikker ud under murværket, hvilket gør 
det svært at monterer en stolpe helt op af muren.  
Her anbefaler havehegn.dk, at man monterer et galvaniseret vægbeslag, som 
hegnet kan monteres i.  

Hvis man benytter et vægbeslag mod murværket og hegnsfaget er i fuld  
længde, skal der tilkøbes en lang afdækning, som skal tilpasses faget på  
stedet. 

Ønsker man, at der skal placeres en stolpe ind mod murværket er det muligt at 
fjerne soklen med en el hammer. Her skal man dog også være opmærksom på 
at man ikke overgraver kabler o.lign. langs murværket. 

1 

2 

3 
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Tilpasning af fag i specialmål  

Hvis hegnsstrækningen skal indeholde et fag i specialmål, anbefaler havehegn.dk, at  
dette placeres tættest mod husmuren.  

TopKompo er et løst plankesystem, som gør det nemt at tilpasse plankerne til faget.  

Oversigt over de enkelte dele til tilpasning af fag i specialmål  
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Sådan tilpasses et fag i specialmål  

Vinkelsliber 

Opmål længden på faget i specialmål  1.1 

1 

BEMÆRK 1.1 

2 

Tilskær hegnspladen med en vinkelsliber, i det ønskede mål, som blev fundet i punkt 1.1 2.1 

Monter den tilskårne hegnsplade i hegnsstrækningen. 2.2 

Håndsav 

3 

Tilskær komposit plankerne med en håndsav, i det ønskede mål, som blev fundet i punkt 1.1 3.1 

Monter de tilskårne komposit planker oven på hegnspladen i hegnsstrækningen. 3.2 
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Montering af hegnsstolpe hvis gammel sokkel o.lign er under terræn 

120 cm
 o/j 

Oversigt over de enkelte dele til hegnsmontering 
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Sådan monteres det nye hegn ovenpå gammel sokkel o.lign. 

1 2 

3 4 

Rens soklen så den er ren. 

Bor et hul på hver side af stolpen 
med et 10 mm bor.  

Placer et stykke tentorjern på  
minimum 8 mm i hullerne sammen 
med ankermasse. 

Skær stolpen over med en vinkelsliber. Placer jordfugtigt beton oven på den gamle 
sokkel. 

Placer hegnsstolpen oven på den jordfugtige 
beton. 

BEMÆRK - 1.2 BEMÆRK - 2.1 

BEMÆRK – 3.1 

BEMÆRK - 4.1 

3.1 4.1 

4.2 

2.1 1.1 

1.2 
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Sådan monteres det nye hegn ovenpå gammel sokkel o.lign. 

5 

Betonen stampes op omkring 
stolpen - jf. normal  
monteringsvejledning for hegn.  

5.1 
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Montering af hegn angående énsides jordtryk 

Terrænlinje 

Hegnspladder 

Lecanødder 

Fiberdug 

Toplag 

Træfag 

Hegnsstolpe 

Havehegn.dk anbefaler, at man aflaster hegnet, hvis jordtrykket er større end 100 mm, 
da énsides jordtryk eventuelt kan vælte hegnet, desuden kan hegnspladen revne.  

En vigtig tommelfingerregel er, at der altid bør være minimum 200 mm mellem  
jordoverflade og træfagets begyndelse. 
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Den nye ståldør 

Oversigt over de enkelte dele til en ståldør 

Hængselssøjle Anslagssøjle 

Dørblad 
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Sådan monteres den nye ståldør 

1.1 

Grav et hul til hængselssøjlen for  ståldøren. 

Hvis ståldøren skal placeres i hegnsstrækningen, skal vægbeslaget som er  
monteret på stålsøjlen placeres i underkant af hegnspladens ønskede højde. 

Sådan monteres hængselssøjlen 

Afstanden mellem fundament og nederste flange bør være på 100 mm, da det 
ellers kan blive besværligt at spænde boltene fast. 

Hullet fyldes med opstampet beton, minimum 15 mµ/hPa. 
Fundamentet skal som minimum være på 60 x 60 x 80 cm. 

Søjlen bør afstives under hærdning. 

BEMÆRK - B 

BEMÆRK - C 

BEMÆRK - A 

1.2 

A 

B 

C 

D 

A 
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Sådan monteres den nye ståldør 

Grav hullet til anslagssøjlen til havelågen, og placer søjlen oven på den jordfugtige 
beton i samme som højde som hængselssøjlen. 

Sådan monteres anslagssøjlen til ståldøren 

Fyld jordfugtigt beton i hullet og stamp det løbende op. 

BEMÆRK - A 

Hængselssøjle Anslagssøjle 

2.1 

2.2 

A 

A 
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Sådan monteres den nye ståldør 

Ståldøren glides ned i en lodret retning, den skal muligvis vrides lidt. 

Sådan fastgøres ståldøren 

Monter det omkring liggende hegn. 

Den bærende stålsøjle justeres så døren er i lod. 

3.1 

3.2 

A 

A 

B 

Hængselssøjle Anslagssøjle 

BEMÆRK - B 
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Den nye stålport 

Oversigt over de enkelte dele til en stålport 
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Sådan monteres den nye stålport 

1 

Grav to huller for søjlefundamenterne. 

Hvis porten skal placeres i hegnsstrækningen, skal vægbeslaget som er monteret 
på stålsøjlerne placeres i underkant af hegnspladens ønskede højde. 

Afstanden mellem fundament og nederste flange bør være på 100 mm, da det 
ellers kan blive besværligt at spænde boltene fast. 

Hullet fyldes med opstampet beton, minimum 15 mµ/hPa. 
Fundamentet skal som minimum være på 60 x 60 x 80 cm. 

Søjlerne bør afstives under hærdning. 

BEMÆRK - 2.2 

BEMÆRK - 2.3 

BEMÆRK - 2.1 

2 

Stålporte produceres ofte på mål, se din ordre for stålportens specifikke mål. 

1.1 

1.2 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 
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Det første portblad glides ned i en lodret retning, det skal muligvis vrides lidt. 

Andet portblad glides ned i en lodret retning, det skal muligvis også vrides lidt. 

3 

4 

Stålsøjlen justeres let. 

Begge søjler justeres i boldene under jorden. 

BEMÆRK - 3.2 

BEMÆRK - 4.2 BEMÆRK - 4.2 

3.1 

3.2 

4.1 

4.2 
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Sådan monteres den nye stålport 

Monter rigle og portmodtager. Portmodtageren kan enten fastgøres i lidt  
overfladisk beton eller bores ned i belægningen. 

5 

5.1 

6 

Monter det omkring stående hegn. 6.1 

BEMÆRK - 5.1 


