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Fra formanden
Vederlaget til Hegnssynet er sidst blevet reguleret i 1997
fra 950 kroner til 1.125 kroner. Dette kan ses i ”Ret & Skel”
nr. 69.
Skattestoppet har mærkeligt nok været begrundelsen for,
at vederlaget ikke er blevet ændret. Bestyrelsen har taget emnet op til
drøftelse flere gange. Efter sidste generalforsamling er der sat turbo på.
Vi i bestyrelsen har meddelt FødevareErhverv, at vi er udsat for massivt
pres fra medlemmerne. Fuldmægtig Anne Holst har oplyst at FødevareErhverv har maksimal opmærksomhed på sagen, men som oplyst
i Lederen i december måneds udgave af ”Ret og skel” (nr. 116), ligger
sagen i Fødevareministeriets departement. Der har for nylig været
afholdt møde mellem de 2 instanser, og der rykkes fra FødevareErhverv
for svar med håb om en afgørelse inden generalforsamlingen i marts
måned.
DR1 Dokumentaren – ”Nabokrig” – blev bragt i januar 2009. DR1
fulgte tre konflikter - tre hold naboer, hvis konflikter ikke længere lod
sig løse uden indblanding fra det offentlige. I én af disse konflikter
medvirker Hegnsynet. Det er prisværdigt, at der er Hegnsyn, der vil
påtage sig opgaven at medvirke til pressedækning af vores arbejde, og
desuden finde lodsejere der vil medvirke.
Indholdsmæssigt vil eksemplerne blive taget op om lørdagen på
årsmødet, under den generelle spørgerunde med spørgsmål fra deltagerne.
Som nævnt andet sted i bladet afholder ”Foreningen af Hegnssyn
i Danmark” årsmøde den 27. og 28. marts 2009 på Christiansminde
Kursuscenter i Svendborg. Årsmødet, hvor der samtidigt holdes generalforsamling i foreningen, er stedet, hvor hegnsynsfolk mødes for
sammen med kolleger at høre om foreningsanliggende, hegnsynsforhold, konfliktløsning m. m. – og ikke mindst at drøfte konkrete sager,
som man går og slås med derhjemme.
Da vi starter på en ny 4 års valgperiode i 2010, vil årsmødet og generalforsamlingen være det sidste i denne periode, hvorfor der også er
bestyrelsesvalg på dagsordenen.
Med ønsket om et fortsat godt år, skal jeg endnu engang opfordre
alle til at deltage i årsmødet 2009 på Christiansminde - med udsigt over
det smukke Svendborgssund.

Jens Ernst Nielsen

3

FORENINGEN AF HEGNSYN I DANMARK
Gedhusvej 17, 7441 Bording, tlf. 97 14 54 50.
Hjemmeside: hegnsyn.dk

Formand:

Jens Ernst Nielsen, Ikast-Brande kommune
Gedhusvej 17, 7441 Bording.
Tlf. 97 14 54 50. E-mail: jenie@ikast-brande.dk

Næstform.:

Mogens Peulicke, Helsingør kommune
Rønnevænget 18, 3070 Snekkersten
Tlf. 30 32 11 83. E-mail: fleur@stofanet.dk

Kasserer:

Jørgen Nielsen, Svendborg kommune
Traverskiftet 31, 5881 Skårup.
Tlf. 62 23 15 30. E-mail: jn@hegnsyn.dk

Sekretær:

Preben Andersen, Nørre Djurs kommune
Egevej 22, 8500 Grenå
Tlf. 28 13 52 38. E-mail: pr.a@stofanet.dk

Best.medlem:

Halfdan Nørgaard-Mortensen, Roskilde kommune
Langholm 23, 4000 Roskilde
Tlf. 46 75 75 32. E-mail: dot-halfdan@webspeed.dk

Forretningsfører
og redaktør:

Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23,
7400 Herning. E-mail: bentjensen@hegnsyn.dk
Tlf. 97 22 03 97 / 61 69 03 97

Vederlag for hegnsyn og vurderingsforretninger:
Et hegnsyn koster kr. 1125, som fordeles med kr. 475 til formanden og kr. 325 til
de øvrige 2 medlemmer.
Ved en vurderingsforretning efter Mark- og Vejfredsloven tilkommer der vurderingsmændene et vederlag på kr. 800, som fordeles med kr. 475 til formanden og
kr. 325 til den anden vurderingsmand. Når undtagelsesvis 3 personer deltager som
vurderingsmænd udgør hele vederlaget kr. 1125 og fordeles som ved et hegnsyn.
„SPØRG BARE“
Hegnsynsformænd kan i nogen udstrækning få rådgivning ved henvendelse til:
Tidl. formand, Svend Gunnar Kofoed-Dam, tlf. 56 49 61 73,
e-mail: sv.gunnar@dlgmail.dk og FødevareErhverv, v. Anne Holst og Lone Bundgaard,
tlf. 33 95 80 00 eller 33 95 82 09.
Vedr. Mark og Vejfreds-spørgsmål kan henv. ske til: Holger Engvang, Rølkjær 19
D, Askov, 6600 Vejen. Tlf. 75 36 58 20 (helst mellem kl. 9 og 12). Lov om Markog Vejfred er i 2006 optrykt i RET & SKEL, blad nr. 108.
Endvidere står foreningens bestyrelse altid til rådighed for en drøftelse af hegnsynsspørgsmål.
Foreningens hjemmeside med diverse links findes på adressen hegnsyn.dk
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Tilmelding til Årsmøde
27-28. marts 2009
______________________________
Kommunens navn
Følgende tilmeldes:
Skriv (F) for formand, (M) for medlem og (S) for sekretær.

Overnatning
Ja
Nej
❑
❑

Frokost X for
Fred. Lørd.
❑
❑

1. Navn ( ) ......................................
Adresse ..........................................
Postnr. + By ....................................
2. Navn ( ) ...................................... ❑
3. Navn ( ) ...................................... ❑
4. Navn ( ) ...................................... ❑

❑
❑
❑

❑
❑
❑

❑
❑
❑

Sidste rettidige tilmelding den 20. marts 2009
– klip ud og send til:
Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning
Eller E-Mail: bentjensen@hegnsyn.dk
Endelig tilmelding sker først ved betaling.
Afbud senere end mandag d. 23. marts 2009 kan ikke refunderes.
Ønsker bustransport til/fra Odense Banegård.

Skriv antal

Deltagerliste vil blive sendt ca. 24. marts til den person der er anført
som nr. 1. på denne liste.
Pris med overnatning:
Pris uden overnatning:

Kr. 2400,- pr. person
Kr. 1700,- pr. person

Beløbet bedes indsat på bankkonto,
Reg. nr.: 1513 Kontonr.: 4341707167
__________________________
Dato og underskrift.

evt. stempel
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Foreningen af Hegnsyn
i Danmark
Stiftet den 5. december 1973
Foreningens formål er at varetage fælles interesser, herunder
udøvelse af kursusvirksomhed og udgivelse af bladet RET & SKEL.
Som medlemmer optages hegnsynsmedlemmer og vurderingsmænd
i henhold til lov om mark- og vejfred.
Hegnsynsekretærer kan deltage i generalforsamlingen med taleret
og kan i øvrigt benytte sig af foreningens servicetilbud.
Årskontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling
og betales pr. Hegnsyn.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år
inden udgangen af marts.
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Generalforsamling
Fredag den 27. marts 2009
kl. 16.45
Svendborg
Dagsorden:
1. Valg af stemmetællere.
2. Valg af dirigent.
3. Formanden aflægger beretning.
4. Kassereren forelægger det reviderede årsregnskab til
godkendelse.
5. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent.
6. Behandling af rettidigt indkomne forslag.
7. Valg af formand.
8. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer, som angivet i § 2, som
konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og
sekretær.
9. Valg af personlige stedfortrædere for bestyrelsesmedlemmer.
10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
11. Eventuelt.
Forslag skal være formanden i hænde senest den 27. februar
2009.
Alle er velkomne til generalforsamlingen.
Hvert Hegnsyn har 1 stemme, jfr. foreningens vedtægter, der
er optrykt i dette nr. af Ret & Skel og også findes på hjemmesiden hegnsyn.dk

Bestyrelsen
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FORENINGEN AF HEGNSYN
ÅRSREGNSKAB FOR 1/1 - 31/12 2008
Indtægter:

Regnskab 2008

Kontingenter:
Deltagergebyrer:
Årsmøde
Regionsmøde
Kursus
Ret & Skel
Renter

287.850,00

Budget 2008 Regnskab 2007
276.450,00

291.750,00

167.400,00
23.000,00
23.800,00
2.400,00
5.524,98

147.000,00
22.800,00
42.750,00
4.000,00
3,64

Indtægter i alt: 509.974,98

508.303,64

Udgifter:
Årsmøde:
Regionsmøde:
Kursus:
Bestyrelsesmøder
(inkl. diæter og
rejseudgifter):
Honorarer:
Ret & Skel:
Kontorhold:
Hjemmeside:
Gaver m.m.:
Gebyrer:
Udgifter i alt:
Årets resultat:
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181.472,98
40.536,44
38.233,30

149.960,75
33.968,25
33.857,82

47.686,58
58.680,00
85.243,53
22.956,22
95,00
927,00
5,00

43.500,00
58.000,00
105.000,00
23.000,00
200,00
500,00
250,00

58.424,90
55.980,00
80.011,39
21.466,60
449,50
1.529,00
50,00

475.836,05

230.450,00

435.698,21

34.138,93

46.000,00

72.605,43

FORENINGEN AF HEGNSYN
STATUS PR 31/12 2008
Regnskab 2008
Aktiver:
Postgiro:
Bankkonti:

Budget 2008 Regnskab 2007

656,80
212.168,73

2.462,80
176.223,80

212.825,53

178.686,60

Passiver:
Kapital 1/1 2007: 178.686,60
Årets resultat:
34.138,93

46.000,00

212.825,53

106.081,17
72.605,43
178.686,60

Herning den 16. januar 2009

Bent Jensen, Forretningsfører

Jørgen Nielsen, Kasserer

Søren Christensen
Revisor

Jakob Rohde
Revisor
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FORENINGEN AF HEGNSYN
SPECIFIKATIONER TIL ÅRSREGNSKABET
Regnskab 2008
Udgifter v. årsmøde
Hotel Christiansminde:
Bustransport/Nyborg:
Foredragsholdere:
Medlemsgaver:
Diverse:

Udgifter v. regionsmøde
Hotel Scandic, Herning:
Foredragsholdere:

Udgifter v. kursus
Konfliktløsning (undervisere)
Diæt og transport
(kursusledelse)
Vissenbjerg Kro

146.600,00
2.521,82
19.476,16
12.275,00
600,00
181.472,98

131.681,00
2.227,00
12.556,00
3.018,75
478,00
149.960,75

22.963,00
17.573,44
40.536,44

18.423,00
15.545,25
33.968,25

29.801,50

14.273,00

2.626,80
5.805,00
38.233,30

19.584,82

Udgifter v. Ret & Skel, inkl. redaktørhonorar
Porto vedr. nr. 112 (2007):
4.613,68
Udgifter vedr. nr. 113:
20.202,23
Udgifter vedr. nr. 114:
27.758,44
Udgifter vedr. nr. 115:
17.856,68
Udgifter vedr. nr. 116:(mgl. Porto) 14.812,50
85.243,53
Udgifter v. kontorhold
Kontorhold:
Revision:
Porto:
Køb af mailadr.
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Regnskab 2007

17.000,00
4.509,97
707,50
738,75
22.956,22

33.857,82

6.672,93
20.555,16
25.029,12
15.224,18
12.530,00
80.011,39

16.168,00
4.047,60
1.251,00
21.466,60

FORENINGEN AF HEGNSYN
BUDGET 2010
Budget
Indtægter
Kontingentindtægter:
Deltagergebyrer:
Årsmøde
Regionsmøde
Kursus
Ret & Skel
Renter

Udgifter
Årsmøde
Regionsmøde
Kursus
Bestyrelsesmøder inkl. diæter
og rejseudgifter:
Honorarer:
Ret & Skel:
Kontorhold:
Hjemmeside:
Gaver m.m.:
Renter og gebyrer:

Årets resultat:

REGNSKAB 2008

285.000,00

287.850,00

175.000,00
30.000,00
40.000,00
3.600,00
8.000,00

167.400,00
23.000,00
23.800,00
2.400,00
5.524,98

541.600,00

509.974,98

200.000,00
50.000,00
50.000,00

181.472,98
40.536,44
38.233,30

55.000,00
61.700,00
90.000,00
24.000,00
600,00
1.500,00
10,00

47.686,58
58.680,00
85.243,53
22.956,22
95,00
927,00
5,00

532.810,00

475.836,05

8.790,00

34.138,93
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VEDTÆGTER
for

FORENINGEN
af

HEGNSYN
Vedtaget på konstituerende møde den 5/12 1973 og på det ordinære
medlemsmøde den 28/10 1974.
Ændret
Ændret
Ændret
Ændret
Ændret

på
på
på
på
på

den
den
den
den
den

ordinære
ordinære
ordinære
ordinære
ordinære

generalforsamling
generalforsamling
generalforsamling
generalforsamling
generalforsamling

24/11
26/02
20/03
15/03
15/03

1978.
1983.
1992.
1996.
2002.

§1
Foreningens navn er FORENINGEN AF HEGNSYN.
Dens hjemsted er den til enhver tid værende formands hjemstedskommune.
Foreningens formål er varetagelse af fælles interesser, herunder
udøvelse af kursusvirksomhed og udgivelse af bladet ,,RET & SKEL“.
Som medlemmer kan optages hegnsynsmedlemmer og vurderingsmænd i henhold til lov om mark- og vejfred. Hegnsynsekretærer kan
deltage i generalforsamlingen med taleret. Endvidere med ret til at
benytte sig af foreningens servicetilbud.
Årskontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling og
betales pr. Hegnsyn.
§2
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, valgt med skyldig
hensyntagen til landsdelene. For hvert medlem vælges en personlig
stedfortræder. Valget gælder for samme periode, som er gældende for
kommunevalg.
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§3
Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller
når 2 af bestyrelsens øvrige medlemmer forlanger det.
Over bestyrelsesmøderne udfærdiges beslutningsprotokol, som underskrives af de tilstedeværende medlemmer.
Bestyrelsen træffer beslutning med simpel stemmeflerhed, men er kun
beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
§4
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter bestyrelsens beslutning og skal afholdes, når mindst 1/5 af medlemmerne skriftligt
overfor bestyrelsen begærer det med angivelse af forhandlingsemne.
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 2 måneder efter modtagelsen af begæring herom.
Generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel ved brev
eller ved optagelse i bladet ,,RET & SKEL,, med angivelse af dagsorden.
Generalforsamlingens beslutninger træffes med simpel stemmeflerhed, bortset fra de i § 9 og § 10 omhandlede tilfælde.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Hvert Hegnsyn/vurderingsmænd har 1 stemme. De udpeger selv deres
stemmeberettigede.
Afstemninger skal ske skriftligt, når blot 1 af de tilstedeværende
stemmeberettigede medlemmer ønsker det.
Vedtægtsændringer og valg til bestyrelsen træder i kraft efter afslutning af generalforsamlingen.
§5
Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, som
vælges af forsamlingen.
På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen mindst indeholde
følgende punkter:
1)
Valg af stemmetællere.
2)
Valg af dirigent.
3)
Formanden aflægger beretning.
4)
Kassereren foreligger det reviderede årsregnskab til godkendelse.
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5)
6)

7)
8)
9)
10)
11)

Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
Behandling af rettidigt indkomne forslag, herunder forslag til
vedtægtsændringer.
På den første ordinære generalforsamling efter et kommunalvalg
skal dagsordenen yderligere indeholde:
Valg af formand.
Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer, som angivet i § 2, og som
konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær.
Valg af personlige stedfortrædere for bestyrelsesmedlemmer.
Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne til behandling på en generalforsamling skal
være formanden i hænde senest 1 måned før generalforsamlingens afholdelse og rettidige fremsendte forslag der skal behandles på generalforsamlingen, udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til
generalforsamlingen.
§6
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Kassereren udarbejder årsregnskabet. Regnskabet forelægges revisorerne, revideres af disse og udsendes til medlemmerne inden generalforsamlingen.
§7
Bestyrelsen kan ansætte en forretningsfører til at varetage foreningens
daglige forretninger.
Bestyrelsen kan ansætte en redaktør til at redigere foreningens blad og
eventuelle andre publikationer.
§8
Foreningen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for
foreningens forpligtelser.
§9
Til ændring af vedtægterne kræves vedtagelse på en generalforsamling
med 2/3 af de afgivne stemmer.
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§10
Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling
med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde en ny generalforsamling, hvor opløsning da kan vedtages med 2/3 blandt de fremmødte
medlemmer.
Beslutning om anvendelse af foreningens formue ved dens opløsning
træffes af bestyrelsen i samråd med Kommunernes Landsforening.

Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling
den 15. marts 2002.
Som dirigent:
Svend Gunner Kofoed-Dam
I bestyrelsen:
Helge Sølgaard
Frede Weber Andresen
Jørgen Fjordvald
Preben Andersen
Jørgen Jensen

Foreningens Hjemmeside
Kig jævnligt på foreningens hjemmeside på
Internettet - det gør ca. 100 andre på hverdage.
Du finder den på adressen: hegnsyn.dk
Her kan du bl.a. hente en masse om hegnsloven,
mark- og vejfred, skelforretninger m.v.
Du kan også hente bladet ”Ret og Skel” og blanketter,
som du kan printe ud og bruge.
Samtidig kan du finde nyttige navne og adresser
sammen med links til en masse oplysninger.
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Lovændringer om udpantning m.v.
Pr. 1. januar 2009 er lov nr. 1336 af 19. december
2008 om ændring af kildeskatteloven, opkrævningsloven, udpantningsloven og forskellige andre love
trådt i kraft.
Lovændringen har betydning for
såvel Hegnsloven som Lov om
Mark- og Vejfred.
I Hegnsloven er det tvangsfuldbyrdelsesparagraffen (§ 44), der
ændres, idet stk. 2 og 3 har fået ny
ordlyd, medens stk. 4 ophæves,
hvorved st. 5 bliver til ny stk. 4.
§ 44, stk. 2 affattes herefter således:
”Stk. 2. Manglende betaling af udgifterne til arbejdets udførelse efter stk. 1 påhviler den forsømmelige part i hegnssagen. Beløbet har
fortrinsret i ejendommen som offentlige skatter og afgifter. Grundlaget for udpantning er Hegnsynets
tvangsfuldbyrdelseskendelse, jf.
stk. 1, med formandens påtegning om, at denne har besigtiget
det udførte arbejde og fundet det
forsvarligt udført og den medgåede udgift rimelig”.
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§ 44, stk. 3 affattes således:
”Stk. 3. Manglende betaling af Hegnsynets vederlag og øvrige udgifter
påhviler den part i hegnssagen,
som er pålagt betalingen. Beløbet
har fortrinsret i ejendommen som
offentlige skatter og afgifter”.
§ 44, stk. 4, ophæves.
Stk. 5 bliver herefter stk. 4.
I Mark- og Vejfredsloven foretages følgende ændringer:
”I § 6, stk. 2 udgår >, og kan om
fornødent inddrives ved udpantning<”.
§ 6, stk. 3 og 4 ophæves.
Stk. 5 bliver herefter stk. 3.
”I § 7, stk. 3, 1.pkt., ændres >§ 6,
stk. 5< til >§ 6, stk. 3<”.

Så er det igen blevet statistiktid
Sidste år løb foreningen en hegnsyns-statistik i gang,
da vi lagde ud med et forsøg på at skabe et overblik
over sagerne i 2007. Bevæggrunden var, at det længe havde været en mangel ikke at kunne oplyse pressen og andre interesserede, herunder også foreningens egne medlemmer, om det samlede antal af
hegnsynssager på landsplan - om det samlede antal
af henvendelser, der ikke blev til sager, og endelig
om hvor mange af de gennemførte sager, der endte
med henholdsvis kendelser eller forlig.
Vi nåede sidste år kun at indsamle
oplysninger fra godt en tredjedel
af landets 100 Hegnsyn, hvorfor vi
måtte estimere nogle landstal.
Da statistik og administration i det
hele taget ikke altid er en populær
arbejdsopgave, er bestyrelsen helt
på det rene med, at statistikopgørelser skal være så enkle som muligt. Derfor vil foreningen kun én
gang om året bede hegnsynsformændene om at besvare 4 enkle
spørgsmål – og gerne efter aftale
med sekretæren (som i mange tilfælde jo nok vil få overladt besvarelsen helt og holdent).
Det er selvfølgelig oplagt og nemt
at bruge bladet Ret & Skel, som
alle får hvis postvæsenet vil, som
formidlingsinstrumentet. Vi har
dog som supplement i år udsendt
særskilte spørgeskemaer til alle
kommuners hegnsynssekretærer,
og har i skrivende stund fået svar
fra over halvdelen.

En gang om året
Vi har udfærdiget et meget enkelt
skema, som bringes her. De Hegnsyn, der endnu ikke har besvaret
og tilbagesendt spørgeskemaet,
vil vi bede om gøre dette snarest
og sende det til forretningsføreren. Da mange sekretærer som
nævnt har indsendt besvarelser,
vil det nok være klogt, hvis hegnsynsformændene inden evt. indsendelse af besvarelser, forhører
sig om, hvorvidt deres sekretær
allerede har sørget for dette.

Det er hensigten, at vi skal have
alle besvarelser i hænde så betids,
at vi kan nå at bearbejde dem
inden årsmødet den 27. og 28.
marts i Svendborg, så vi der vil
kunne bringe en dugfrisk hegnsyns-statistik for 2008.
På forhånd Tak!
-benje
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FORENINGEN AF HEGNSYN
HEGNSYNS-STATISTIK
Hegnsynet (Hegnsynene) i
Kommunenavn: _________________________________________

Følgende kan oplyses vedr. året 2008:
1.

Antallet af gennemførte hegnsynsforretninger:

___________

2.

Hvor mange henvendelser herudover har
formanden/sekretæren modtaget

___________

3.

Hvor mange kendelser afsagde Hegnsynet:

___________

4.

Hvor mange sager endte med forlig:

___________

Underskrift:

————————————————
Sendes eller mailes til forretningsføreren snarest.
Forretningsfører
Bent Jensen
Mylius Erichsens Vej 23
7400 Herning
E-mail: bentjensen@hegnsyn.dk
Telefon: 97 22 03 97, mobil: 61 69 03 97.
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BREVKASSE
v. Adv. Jørgen Jørgensen

Spørgsmål fra hegnsynsformand Preben Andersen, Norddjurs Kommune:
Jeg er blevet bedt om at tage stilling til, om en afgørelse, truffet af
Norddjurs Kommune, er i overensstemmelse med den lokalplan,
der gælder for området.
Lokalplanen for sommerhusområdet indeholder følgende bestemmelse:

Plan- og Byggeafdelingen i Norddjurs Kommune behandlede sagen i henhold til planlovens § 51,
hvorefter kommunalbestyrelsen
påser, om bestemmelser i lokalplaner overholdes.

9.0

Ubebyggede arealer.

9.1

Ubebyggede arealer skal holdes med et udseende, der
svarer til områdets karakter
af sommerhusområde.
Arealerne skal ikke nødvendigvis holdes som have.
Hegn skal udføres og holdes
som levende hegn og ikke
nødvendigvis som klippet
hæk.
Træer og uklippede hegn skal
holdes i en højde og form, så
der på alle grunde er mulighed for solbeskinnede opholdsarealer.

Efterfølgende traf man en afgørelse, hvorefter træerne skulle bevares, men dog beskæres. Nærmere anførte Plan- og Byggeafdelingen, at træbevoksningen er
med til at sikre sommerhusområdets naturpræg. Endvidere er de
omgivende træer vigtige for sommerhusets karakter og udseende,
idet flere af træerne indgår som
integreret del af bebyggelsen. Der
bør dog foretages en beskæring
og opstamning af de to store birketræer, hvor der ene står på nordsiden af huset, og det andet i gårdrummet mod vest.
For så vidt angår det nordligste
træ skal beskæringen gå op til det
sted, hvor træet deler sig i flere
tykke grene. En sådan beskæring
vil mindske skyggesiden på nabogrunden. De ulemper, der kan
være med nedfaldne blade mv.,
må man tåle.

9.2

9.3

En sommerhusejer klagede til kommunen, fordi nogle 8-10 meter høje
træer på nabogrunden fuldstændig
overskyggede sommerhusejerens
terrasse, ligesom grene ragede
ind over terrassen.

Plan- og Byggeafdelingen foretog
besigtigelse af forholdene, hvortil
man havde tilvarslet indklagede,
men ikke klageren.
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I klagevejledningen angives det i
henhold til planlovens § 58, stk. 1,
nr. 4, at kun retlige spørgsmål kan
påklages, og at der ikke kan klages over, at kommunalbestyrelsen burde have truffet en anden
afgørelse.
Svar:
For det første er det en alvorlig
fejl, at klageren ikke har været
indkaldt til besigtigelse sammen
med indklagede. Konsekvensen er,
at klageren kan forlange sagen
genoptaget (remonstration).
For det andet mener jeg, at Planog Byggeafdelingens fortolkning
af lokalplanen, hvorefter man tillægger den generelle bestemmelse
om områdets karakter mere vægt
end den bestemmelse, der beskyt-

ter naboen og sikrer, at der er mulighed for solbeskinnede opholdsarealer, har karakter af et retligt
spørgsmål, der kan indbringes for
Naturklagenævnet.
Da fristen for at indbringe sagen til
Naturklagenævnet er sprunget, vil
jeg anbefale klageren at kræve
sagen genoptaget, fordi han ikke
har været indkaldt til åstedsforretningen. Hvis kommunalbestyrelsen ikke ændrer afgørelsen,
bør sagen indbringes for Naturklagenævnet.
Skulle kommunalbestyrelsen nægte at genoptage sagen, må der
klages til tilsynsmyndigheden,
statsforvaltningen i regionen.

Med venlig hilsen
Jørgen Jørgensen

Henvend dig til
forretningsføreren!
Vedr. Ret & Skel
• når det ikke skal fremsendes mere, eller det skal sendes til en
anden person
• Ved adresseændringer
• ekstra eksemplar ønskes, eller tegning af et abonnement
(koster i begge tilfælde kr. 100 pr. år).
Alt dette, og meget mere, tager forretningsføreren sig af.
Derfor - ram plet første gang ved at ringe eller skrive til:
Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning.
Tlf. 97 22 03 97.
E-mail: bentjensen@hegnsyn.dk
eller via foreningens hjemmeside: hegnsyn.dk
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Ret & Skel
Register i kronologisk orden for numrene i år 2008.
Tilsvarende register for årgangene 1986-1999 findes
i blad nr. 81. For årgang 2000 i nr. 85, 2001 i nr. 89,
2002 i nr. 93, 2003 i nr. 97, 2004 i nr. 101, 2005 i nr.
105, 2006 i blad nr. 109, og årgang 2007 i blad nr. 113.
Nr. 113 Februar 2008

”Fra formanden”.
Tilmelding til Årsmøde.
Foreningen af Hegnsyn i Danmark.
Indkaldelse til generalforsamling 2008.
Opfordring til at indsende statistik om
antallet af hegnsynssager.
Statistikblanket for 2007.
Årsregnskab og budget for foreningen.
Manglende information om vurderingsmænd
Register i kronologisk orden for årg. 2007.
Emneregister for Ret & Skel, årg. 2007.
Her ligger Christiansminde i Svendborg.
Program for Årsmødet 2007.

Nr. 114 Juni 2008

”Fra formanden”.
Det drejer sig mere og mere om konflikter.
Få ord – men mange fejl i hegnsynskendelse
Kommentarer til ”Få ord...”.
Det gælder om at holde hovedet koldt.
Den aften da Børglum Kloster ikke var der.
Husdyransvar.
Evaluering af Årsmødet 2008.
Brevkassen – spørgsmål og svar.

Nr. 115 September 2008 ”Fra formanden”.
Tilmelding til kursus i Konflikthåndtering.
Handler det kun om hegnet? Invitation til kursus i
konflikthåndtering.
Aldersgrænse på 70 år er ophævet.
Navneforkortelse: FødevareErhverv.
Tilmelding til regionsmøde i Herning.
En aftale er en aftale.
Brevkassen – spørgsmål og svar.
Program for regionsmødet i Herning.
Nr. 116 December 2008

”Fra formanden”
Regionsmødet i Herning.
Høje træer på nabogrunden.
Læserbrev: Et spørgsmål om vederlag.
Brevkasse v. advokat Jørgen Jørgensen.
Berigtigelse.
21

Ret & Skel
Emneregister årgang 2008.
Tilsvarende registre for årgangene 1986-1999 findes
i blad nr. 81. For årgang 2000 i nr. 85, 2001 i nr. 89,
2002 i nr. 93, 2003 i nr. 97, 2004 i nr. 101, 2005 i nr.
105, 2006 nr. 109, og 2007 i blad nr. 113.
Adresser, oplysning om honorarer og
spørgetjeneste m.v.
Aldersgrænse på 70 år er ophævet
Berigtigelse
Brevkassen – spørgsmål og svar
Den aften da Børglum Kloster ikke var
Det drejer sig mere og m. om konflikter
Det gælder om at holde hovedet koldt
Emneregister for Ret & Skel, årg. 2007
En aftale er en aftale
Evaluering af Årsmødet 2008
Foreningen af Hegnsyn i DK
Formandsskifte i en brydningstid
”Fra formanden”
Få ord, men mange fejl i kendelse
Invitation til kursus i konflikthåndtering
Her ligger Chr.minde i Svendborg
Husdyransvar
Høje træer på nabogrunden
Indkaldelse til generalforsamling 2008
Kommentarer til ”Få ord...”
Læserbrev: Et spørgsmål om vederlag
Manglende info om vurderingsmænd
Navneforkortelse: FødevareErhverv
Opfordring til at indsende statistik
Program for regionsmødet i Herning
Program for Årsmødet 2008
Regionsmødet i Herning
Register i kronologisk orden for årg. 2007
Statistikblanket for 2007
Tilmelding til konflikthåndtering
Tilmelding til Regionsmøde 2008
Tilmelding til Årsmøde 2008
Årsregnskab og budget i foreningen
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februar/juni
september/december
september 2008
december 2008
jun, sept, dec 2008
juni 2008
juni 2008
juni 2008
februar 2008
september 2008
juni 2008
februar/juni
september/december
juni 2007
februar/juni
september/december
juni 2008
september 2008
februar 2008
juni 2008
december 2008
februar 2008
juni 2008
december 2008
februar 2008
september 2008
februar 2008
september 2008
februar 2008
december 2008
februar 2008
februar 2008
september 2008
september 2008
februar 2008
februar 2008

nr. 113/114
nr. 115/116
nr. 115
nr. 116
nr.114-15-16
nr. 114
nr. 114
nr. 114
nr. 113
nr. 115
nr. 114
nr. 113/114
nr. 115/116
nr. 110
nr. 113/114
nr. 115/116
nr. 114
nr. 115
nr. 113
nr. 114
nr. 116
nr. 113
nr. 114
nr. 116
nr. 113
nr. 115
nr. 113
nr. 115
nr. 113
nr. 116
nr. 113
nr. 113
nr. 115
nr. 115
nr. 113
nr. 113

Program for årsmødet 2009
Fredag den 27. og lørdag den 28. marts 2009
Christiansminde Kursuscenter,
Christiansmindevej 16, 5700 Svendborg.
Telefon 33 30 43 43.
Fredag
Kl. 12.00: Ankomst og frokost
Kl. 13.00: Mødet åbnes af formanden
Kl. 13.15: Orientering fra Direktoratet for FødevareErhverv ved fuldmægtig Anne Holst. Der vil være mulighed for at stille
spørgsmål til indlægget
Kl. 14.30: Kaffepause
Kl. 15.00: Psykiater Inger Beck om psykologi i konfliktløsning
Kl. 16.15: Pause
Kl. 16.45: Generalforsamling
Kl. 19.00: Årsmødemiddag m. underholdning af sangerinden Helle
Høyer m. akkompagnement
Lørdag
Kl. 08.30:
Kl. 08.45:
Kl. 09.15:
Kl. 09.45:
Kl. 10.15:

Formanden indleder mødey – Morgensang
Hegnsynssekretær Erik Appel, Svendborg om bygninger i skel
Spørgsmål til indlægget fra Erik Appel
Kaffepause
Den generelle spørgerunde med spørgsmål fra årsmødedeltagerne
Svarpanelet består af advokat Jørgen Jørgensen og rådgiverne Sv. G. Kofoed-Dam og Holger Engvang. Spørgerne
opfordres til forinden at aflevere/fremsende spørgsmål
(gerne med skitse) til formanden eller forretningsføreren.
Kl. 11.45: Formanden afrunder årsmødet.
Kl. 12.00: Frokost og afrejse.
Deltagergebyr:

Kr. 2400,- pr. person med overnatning.
Kr. 1700,- pr. person uden overnatning.

Tilmelding:

Klip blanketten på side 5 ud, og send den til
forretningsfører Bent Jensen.

Sidste frist: 20. marts 2009.
Bustransport:

Afgang Odense Banegård til Svendborg fredag ca. kl.11.10.
Afgang Svendborg til Odense Banegård lørdag ca. kl. 12.35.

Husk at medbringe Hegnsloven.

Bestyrelsen
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Afsender
Bent Jensen,
Mylius Erichsens Vej 23,
7400 Herning

Velkommen
til
generalforsamling
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