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Fra formanden

“Nye tider i sigte“ 
… men alligevel er vi de samme. Vi 
er ved at have gennemført de delmål 
bestyrelsen havde sat for 2022. Om-
placeret de administrative opgaver, 
kursusplanlægning og Ret & Skel som 
de største. Målet er stadig at give en 
mere sikker drift, og et af kvaliteten af 
vores forening.

Og vi ser nu, at andre fagområder vise 
en stører interesse for foreningen.  Den 
udvikling er vigtig, for os, og vil åbne 
nye muligheder, men mere om det 
senere.

Lørdag den 29. oktober afholdte vi 
vores første efterårskursus i nye ram-
mer i Huset i Middelfart, og med en ny 
energi. Vi var 43 deltagende, der fik en 
spændende introduktion og workshop i 
konflikthåndtering. 

Det grønne område blev løftet op  
på et nyt niveau, i det Henning fra 
bestyrelsen havde skaffet en af Dan-
marks bedste gartner, til at fortælle om 
de problemer de oplever i forbindelse 
med nabostridigheder. Bent lukkede 
dagen af med, en af de problemstillin-
ger et Hegnsyn ofte løber panden  
mod en mur med - Terrængregulering. 

Det er min vurdering, at deltager i 
denne mængder, giver et godt udbytter 
og resultat for alle, men samtidige giver 

det anledning til, 
at se på hvorfor vi 
ikke er flere. Derfor vil vi i 2023, 
tilbyde efterårskurset øst og vest for 
Storebælt. Mere om det i 2023.

Vores nye administrator Birgitte, deltog 
også på dagen, og fik en indflyvning til 
området. Birgitte er også vores kon-
taktperson, der fordeler indkommende 
opgaver til bestyrelsen, og vejleder jer i 
det omfang hun kan, eller henviser jer. 
Birgitte har også den primær rolle for 
hjemmesiden. Velkommen til dig Birgitte.

Til sidst vil jeg runde af med at sige, at 
de sidste 3 måneder har været spænde-
ne, og krævet en del tid fra bestyrelsen. 
Vi har fået klarhed over økonomien, hvil-
ket jeg vil komme ind på i begyndelsen 
2023. Til næste år har vi 50 års jubilæum 
hvilket vi afholder i Svendborg på Christi-
ansminde den 17. og 18. marts.
Jeg tør godt love at vi holder en ordent-
lig fest for at fejre foreningen, så slå et 
kryds i kalenderen.

Jeg takker for godt samarbejde med 
bestyrelsen og ønsker alle en rigtig  
God Jul samt et godt nytår. 

Vi ses på Christiansminde.

Med venlig Hilsen 
Martin Thor Pedersen
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Foreningen af Hegnsyn i Danmark
Falstersvej 48  •  5500 Middelfart  •  tlf. 21 64 18 41

CVR nr.: 71492419  •  Hjemmeside: www.hegnsyn.dk  

Martin Thor Pedersen, Helsingør Kommune  
Blåmunkevej 6, 3060 Espergærde 
E-mail: helsingorhegnsyn@gmail.com      
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Næstformand: 
 

Kasserer: 
 

Sekretær: 
 

Bestyrelses- 
medlem 
 

Redaktør: 
 

Administrator: 
 

Konsulent: 
 

Bo Dreholt, Randers Kommune 
Hobrovej 397, 8920 Randers NV 
Tlf. 29 16 79 01  |  E-mail: BO@hegnsyn.dk  

Henning Danielsen, Randers Kommune 
Ølstvadbrovej 64, 8940 Randers SV 
Tlf. 40 57 10 33  |  E-mail: HD@hegnsyn.dk

Hans Chr. Hansen, Holbæk Kommune 
Vestervang 2, 4520 Svinninge 
Tlf. 29 26 29 45  |  E-mail: HCH@hegnsyn.dk

Bodil Waagensen, Lolland Kommune 
Hovvasen 2, 4983 Dannemare 
Tlf. 40 82 09 86  |  E-mail: BW@hegnsyn.dk

Freddy Jensen, Helsingør Kommune 
Strandbakken 4, 3060 Espergærde 
Tlf. 40 18 23 20  |  E-mail: FPJ@hegnsyn.dk 

Birgitte Buchsti 
Messingvej 51, Vorup, 8940 Randers 
Tlf. 50 30 50 90  |  E-mail: BB@hegnsyn.dk

Bent Jensen 
Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning 
Tlf. 61 69 03 97  |  E-mail: bentjensen@hegnsyn.dk  
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Efter at have takket ja til jobbet 
som den nye redaktør af ”Ret & 
Skel” er det for mig en helt nye 
speciel opgave jeg påtager mig.

Det bliver en meget spændende 
opgave at kunne leve op til tilliden og 
den standard den gamle ”redacteur” 
lagde for dagen, men jeg kan love at 
forsøge at gøre det lige så godt.

Med ”Ret og Skel” 172 er det min 
første opgave. Jeg er helt bevidst 
om, at det kan være en udfordrende 
opgave at skaffe stof til bladet. Sam-
tidig jeg gerne opfordre alle medlem-
mer til at komme med indlæg i ”Ret 

& Skel”, intet indlæg er for stort eller 
for lille til bladet. Der vil altid være et 
problem eller en god historie andre 
hegnssynsmedlemmer i kommunerne 
kan tage ved lære af. 

Jeg glæder mig til samarbejdet med 
bestyrelsesmedlemmerne og den nye 
administrator. 

Jeg ser frem til det fremtidige arbej-
de og håber på rigtig god kontakt til 
hegnssynsmedlemmer og administra-
tor og alle samarbejdspartnere med 
foreningen.

Freddy Peter Jensen
Den nye redaktør.

 

Den nye ”redacteur”  
siger goddag
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Workshop i 
konflikthåndtering

Lørdag den 29. oktober afholdte  
vi vores første efterårskursus i nye 
rammer i Huset i Middelfart, og med 
en ny energi. Vi var 43 deltagende,  
der fik en spændende introduktion  
og en fantastisk oplevelse.

Henrik Møller – fra teori til praksis

Sl
id

e 
1



76

Forsamlingen lytter til et godt indlæg.
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Workshop i konflikthåndtering

Der bliver tænkt.Der lyttes opmærksomt.
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Haderslev og Kolding hygger.

Vi ser på naturlige hegn, jordtyper, og andet inden for dette område

Det grønne område blev løftet op på et nyt niveau, i det Henning fra besty-
relsen havde skaffet en af Danmarks bedste gartner, til at fortælle om de 
problemer de oplever i forbindelse med nabostridigheder.

Det grønne hjørne
EllenGaard Planteskole & Anlægsgartneri v/ Christian Faurschou
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Mød foreningen på Facebook
Foreningen af Hegnsyn i Danmark er på Facebook  
- som en lukket gruppe for medlemmer og  
sekretærer. Hegnsynsmedlemmer, vurderings- 
mænd eller sekretærer kan let og smertefrit blive  
medlemmer af gruppen ved at anmode om det  
via egen facebook.

Foreningens gruppe på Facebook, som kan bruges af hegn-
synsfolket til at kommunikere internt, har mange medlemmer, 
men der er plads til flere. Gruppen er skabt som et forum, hvor 
man frit kan diskutere, rose, kritisere og oplyse hinanden om alt 
muligt, der har noget med hegnsyn at gøre.

Foreningen af Hegnsyn i Danmark
Stiftet den 5. december 1973

Foreningens formål er at varetage fælles interesser,  
herunder udøvelse af rådgivnings- og kursusvirksomhed  

samt udgivelse af bladet RET & SKEL 
 Som medlemmer kan optages alle medlemmer af Hegnsyn i alle landets  

kommuner. Årskontingent pr. Hegnsyn er 3250 kr. 
Alle medlemmer har stemmeret.  

Hegnsynssekretærer og vurderingsmænd i henhold til lov om  
mark- og vejfred kan deltage i alle foreningens aktiviteter,  

herunder også med taleret ved generalforsamlingen. 
 

Kontingentet til foreningen fastsættes på den ordinære  
generalforsamling og betales årligt pr. Hegnsyn. 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts.
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kan opleves ved hegnssyn, og hvor 
advokater med fordel kan deltage.
Når vi fra en klient modtager hen-

vendelse om hegnstvister overvejer vi 
altid, om advokatbistand er relevant, 
set i forhold til klientens beskrivelse af 
sagen, og sagens omstændigheder i det 
hele taget. Der kan jo være forhold, som 
klienten ikke har taget i betragtning. 
Mange hegnssynsforretninger viser sig 
unødige, i hvert fald i første omgang, 
fordi der er tvist om skellets placering, 
og hvor der således snarere er behov 
for en skelforretning efter udstyknings-
lovens regler. Jeg tror, at ethvert med-
lem af Hegnsynet kender til sager, hvor 
det ved åstedsforretningen konstateres 
at sagen ikke kan behandles fordi der 
er uenighed om skellet. Vi kan som 
advokater medvirke til at identificere 
sådanne problemstillinger på et tidligt 
tidspunkt og visitere sagen til rette 
myndighed. 
Dernæst overvejer vi, om sagen har 

den kompleksitet, som begrunder at 
der børe være advokatrepræsentation 
ved åstedsforretningen. Udover sagens 
kompleksitet må der også tages hensyn 
til klientens egen tilgang til emnet. Vil 
den pågældende kunne tale sin egen 
sag overfor Hegnsyn og nabo?
Ofte er sagerne ukomplicerede, i den 

forstand, at der alene er tale om at en 
part ønsker, at der rejses fælleshegn, at 

Hegnsynet er ét af de fora, hvor læg-
mandspræget kommer tydeligst frem. 
Det er ikke så underligt, da temaet for 
de afgørelser, som Hegnsynet træffer, 
angår det helt nære, den første grænse 
til borgerens intimsfære, nemlig boli-
gen. Selvom afgørelser i hegnssager 
som regel angår relativt enkle og ofte 
stillede spørgsmål, så som hvilken højde 
og type fælleshegn, der skal rejses mel-
lem naboer, forekommer det imidlertid 
at parterne møder til hegnssynsforret-
ningen sammen med deres advokat. 
Denne udvidede besætning er under-

tiden hensigtsmæssig, men ofte viser 
det sig at være en belastning, både for 
hegnsynets afvikling og for det fortsatte 
naboskab. Min oplevelse er, at nogle 
advokater søger at føre hegnssagen, 
som var den omfattet af den borgerlige 
retsplejes former, dvs. med processtof 
indeholdende påstande, sagsfremstil-
ling, anbringender, bilag og materia-
lesamlinger. Når det kommer til selve 
forretningen på åstedet procederes for 
Hegnsynet, ikke kortfattet, men langt 
over den tid, som er afsat. I sådanne 
tilfælde kan det ikke undre, hvis Hegns-
syn, sekretariat og modpart kunne 
ønske sig mindre advokatinvolvering 
– og i højere grad en partrepræsentant 
iført sund fornuft og solidt fodtøj. 
Jeg vil imidlertid i det følgende pege 

på nogle af de problemstillinger, som 

My home is my castle – and 
defended by my lawyer!
Om advokater og deres berettigelse i hegnssager
Jan Schøtt-Petersen, advokat(H)
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bevoksning, som ikke har hegnskarak-
ter, eller træer, som ikke har hegnsfunk-
tion. I disse tilfælde må vi tage stilling 
til, om der er tale om en tvist som skal 
afgøres ved domstolene.
Endelig er der tilfælde, hvor bevisfø-

relse i form af syn og skøn kan være 
påkrævet. Her må advokaten tage 
stilling til om der overfor Hegnsynet 
skal begæres udsættelse med afgørelse 
i sagen, til der er sket bevisoptagelse 
efter retsplejelovens regler om isoleret 
bevisoptagelse.
Såfremt afgørelse af en hegnstvist – og 

det er nok undtagelsesvist – kræver stil-
lingtagen til komplicerede retsspørgsmål, 
herunder om sagens formalitet, kan det 
være hensigtsmæssigt med en særskilt 
mundtlig forhandling, men jeg ser det 
ikke i praksis. Sådanne problemstillinger 
søges som regel løst skriftligt forud for 
åstedsforretningen. Her er advokatbi-
stand næsten altid indiceret.
Hegnstvister synes som udgangspunkt 

egnede til afgørelse ved forlig, og dette 
er da også forudsat i hegnsloven. Der 
skal imidlertid som bekendt to til at 
danse, og vi ser ofte, at forlig synes umu-
ligt, ikke mindst på baggrund af naboer-
nes gemytter. Man kan måske beskrive 
det således, at indbringelse af tvisten for 
Hegnsynet er sket, netop fordi parterne 
ikke kan finde hinanden i mindelighed. 
Det gode Hegnsyn spiller her en væsent-
lig rolle i at bringe parterne nærmere 
hinanden. Et enigt Hegnsyn kan som 
bekendt mægle forlig på baggrund af 
rimelighedsbetragtninger, og således at 
det samtidig skal oplyses, om forligsfor-
slaget svarer til det, som Hegnsynet ville 
nå til, hvis der skulle afsiges en ken-
delse. Parterne kan i begrænset omfang 
medtage vilkår, som det ikke umid-

terrænforholdene ikke giver vanskelig-
heder i forhold til højden, og at hegnin-
gen i området er ensartet med hensyn 
til plante- eller andre materialevalg.
De indledende øvelser går på en nær-

mere identifikation af sagens faktum. 
Har vi overhovedet med hegn at gøre, 
og er det fælles, eget eller indre hegn. 
Er det vedligeholdsspørgsmål, eller 
rejsning af nyt hegn, og er den ene af 
sagens parter gennem sin adfærd sær-
ligt ansvarlig for problemerne?
Jeg foreslår altid klienten et indle-

dende møde på åstedet, uanset om det 
er klienten eller naboen, som ønsker at 
rejse sagen. Det er næsten altid således, 
at besigtigelsen på stedet er mindst lige 
så værdifuld som orientering i kort- og 
fotomateriale. 
Herefter må klientens påstande i sagen 

klargøres og eventuelt raffineres. Hegn-
synet kan ikke tage stilling til andet, 
end det, som der er påstået i sagen, og 
uklarhed kommer klienten til skade. 
Her har advokatens bistand erfarings-
mæssigt stor berettigelse.
Advokatbistand er særligt påkrævet, 

når det viser sig at uenigheden mellem 
parterne også går på skellets placering. 
Hegnsynet kan ikke påkende tvisten i 
disse tilfælde, men behovet for bistand 
melder sig allerede i forbindelse med 
vores forudgående indledende scree-
ning af sagen og dens problemstillinger. 
Det er ikke altid at klienten selv har 
været opmærksom på betydningen af 
en skeltvist. Er det et reelt problem, 
så er vejen frem som regel en egentlig 
skelforretning, idet parterne kun alt 
for sjældent forliger sig, eller aftaler en 
simpel afsætning af skellet.
I andre tilfælde viser det sig, at tvisten 

slet ikke angår et hegn, men derimod 
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delbart tilkommer Hegnsynet at træffe 
afgørelser om. Jeg er meget tilhænger af 
dette mæglingsinstitut. Ulempen er, at 
parterne gøres bekendt med, hvad en 
kendelse ville føre til, og dette påvirker 
succesraten for en forligsmæssig løsning. 
Jeg kunne ønske mig, at forligsmæglin-
gen foregik i et mere retsmæglings- eller 
mediationspræget regi, hvor det retlige 
udfald ikke er et emne, men udelukken-
de drejer sig om at finde en løsning på 
konflikten, som bringer parterne videre 
i et godt naboskab. Når vi taler om det 
gældende system, bør de medvirkende 
advokater være sporet på forligstanken, 
uanset at en medholdskendelse ville se 
godt ud på scoreboardet. 
Når der afsiges kendelse, må advo-

katen vejlede klienten om sagens 
muligheder ved indbringelse af sagen 
for retten. I de simple hegnstvister, 
som afgøres ved skøn på baggrund af 
sagens faktum, vil der kun sjældent 
være udsigt til et andet udfald ved ret-
ten. Jeg er meget tilbageholdende med 
at anbefale indbringelse af sådanne 
afgørelser for retten. Er 
afgørelsen truffet på en 
tvivlsom anvendelse af 
retsregler, stiller det sig 
anderledes. Domstolen 
holder sig ikke tilbage 
fra at ændre en afgørelse, 
som hviler på en fejlagtig 
retsopfattelse. 
Sammenfattende er det 

min opfattelse, at kvali-
ficeret, rettidig og rigtigt 
dosseret advokatbistand 
har sin berettigelse i hegns-
sager. Som omtalt i indled-
ningen, bør advokaten nøje 
overveje sin rolle under 

sagsforberedelsen og på selve åstedsfor-
retningen. Hvis rollen som partsrepræ-
sentant overspilles, kan det skubbe til 
sagens udfald. Hegnssagers afgørelse 
beror oftest først og fremmest på skøn, 
og ikke på ren regelanvendelse. En 
aggressiv part og partrepræsentant kan 
give udfordringer for et Hegnssyn, når 
der skal mægles forlig eller afsiges ken-
delse. Sådan er den menneskelige natur. 
Min holdning er her, at advokaten bør 
være tilbageholdende og saglig, om end 
advokaten undertiden må optræde som 
værn mod at klienten ikke intimideres 
af en grænseoverskridende modpart.  
Advokaten bør som absolut hovedregel 
ikke overtage scenen, ligesom det sær-
lige udendørs forum kalder på, at pro-
cessen holdes på det mere mundtlige 
plan, fremfor præsentation af skriftligt 
materiale, omdeling af juridisk litteratur 
o.l. Jeg har eksempler på, at skriftlige 
præsentationer kan gå rigtig galt, f.eks. 
når åstedsngen afholdes i silende regn-
vejr, og alle er travlt beskæftiget med 
mindst én hånd på paraplyen. 
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foreskrevne måde, eller på anden vid-
nefast måde at forkynde for den anden 
part, således at denne får mindst 8 
dages varsel. 
Ved forkyndelsen skal der overleveres 

indklagede en genpart af begæringen 
med påtegninger. Efter foretagen for-
kyndelse vil begæringen med oplys-
ning om den anvendte forkyndelses-
måde være at tilbagelevere til hegnsy-
nets formand. 
I den kommenterede hegnslov er det 

anført, at kravet om skriftlighed i stk. 
1 betyder, at Hegnsynet efter hegnslo-
ven alene kan behandle en sag, hvis 
klageren indgiver en skriftlig klage. 
Bestemmelsen i stk. 4 siger, at for-
kyndelse af begæringen skal ske ved 
anbefalet brev eller på anden vidnefast 
måde. I den kommenterede hegnslov 
står, at ”forkyndelse kan altid foretages 
efter reglerne i retsplejeloven kap. 17 
om forkyndelse af processuelle med-
delelser i borgerlige sager”. Det fremgår 
endvi-dere, at ”forkyndelse efter RPL 
§ 155 kan ske ved brevforkyndelse, 
digital for- kyndelse, forenklet digital 
forkyndelse, postforkyndelse, stæv-
ningsmandsfor- kyndelse og telefonfor-
kyndelse”. Det fremgår endvidere, at 
en forkyndelse, der er sket i overens-
stemmelse med reglerne i kap. 17 i Rpl, 
er lovlig og har retsvirkning, selv om 
indklagede ikke bliver bekendt med 
det forkyndte, jf. § 163, stk. 1. 

NaturErhvervstyrelsen finder, at kravet 

Fuldmægtig Stig Gundersen, NaturEr-
hvervs- styrelsen har på en direkte 
forespørgsel fra en kommune sva-
ret følgende om muligheden for at 
anvende digital post ved indkaldelse til 
hegnsyn og ved udsendelse af ken-
delse. 
Hegnsynssekretariatet /v. Holbæk 

Kom- mune har den 15. januar 2015 
spurgt, om I kan anvende digital post 
ved indkaldelse til hegnsyn, og om I 
kan anvende digital post ved udsen-
delse af en kendelse. 
I fortolker selv hegnsloven og 

bestemmelserne i Rpl. kap. 17, såle-
des ved indkaldelse til et hegnsyn: 
Ved vurderingen af ”anden vidnefast 
måde” – er det bestemmelserne i Rpl. 
der ligger til grund. Dog mener kom-
munen ikke, at digital forkyndelse er 
en mulighed endnu. For så vidt angår 
afsendelse af en kendelse vurderer 
kommunen ikke, at der er mulighed 
for at benytte digital post. 

NaturErhvervsstyrelsens vurdering 
Det fremgår af § 34, stk. 1 i hegns- 
loven, at begæring om afholdelse af 
hegnsynsforretning indgives skrift-
ligt til formanden for vedkommende 
hegn- synsdistrikt. Det fremgår af stk. 
4, at begæringen, med de påtegninger, 
der er nævnt i stk. 2 og 3, derpå ved 
foranstaltning af den, der har begæret 
forretningen afholdt, ved anbefalet 
brev, ved stævningsmand på den i lov 
om rettens pleje for borgerlige sager 

Digital indkaldelse til hegnsyn 
er en lovlig fremgangsmåde 
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Således mener vi, at retsplejelovens 
regler om digital post i § 154a, jf. § 
155, kan anvendes ved indkaldelser til 
hegnsynet efter § 34 i hegnsloven. 

For så vidt angår Holbæks kommu-
nens spørgsmål, om man kan anvende 
digital post ved udsendelse af en 
kendelse, er NaturErhvertyrelsen enig 
i den vurdering, som kommunen selv 
har foretaget – nemlig at det kan man 
ikke. Det fremgår udtrykkeligt af § 40 
i hegnsloven, at når hegnsynet har 
afsluttet behandlingen af en sag, tilstil-
ler formanden parterne en udskrift af 
det afsluttede forlig eller kendelsen. 
Det fremgår endvidere af stk. 2, at 
overværer parterne ikke kendelsens 
afsigelse, skal udskrift af kendelsen 
inden 8 dage efter afsigelsen tilsendes 
parterne ved anbefalet brev. Der er 
altså ikke her henvist til rpl’s regler. 
En ændring af § 40, stk. 2. vil indgå 

i vores overvejelser ved næste lovre-
vision. 

om skriftlighed ikke er til hinder for digital 
kommunikation. Om brevet sendes pr. 
post eller sendes elektronisk, er ikke afgø-
rende. Som det fremgår af lovkommenta-
ren, kan forkyndelse altid foretages efter 
reglerne i retsplejeloven kap. 17. 

I Rpl § 154a, stk. 1, nr. 2, er det anført, 
at anvendelse af digital kommunikation 
kan ske, hvis der er tale om en medde-
lelse, der skal forkyndes. § 155 omhand-
ler forkyndelsesformerne. Det fremgår 
bl.a. af lovbemærkningerne til § 154a, 
at ”med den foreslåede bestemmelse 
indføres der adgang til, at også andre 
myndigheder (tidl. var det udeluk- kende 
domstolene, der kunne foretage digital 
forkyndelse uden forudgående samtykke 
fra borgeren) kan foretage digital for-
kyndelse uden forudgående samtykke. 
Herudover indføres der adgang til at 
uden samtykke at sende en efterfølgende 
bekræftelse på en tele- fonforkyndelse 
og digitale påmindelser (pr. sms eller 
e-mail) om tid og sted for retsmøde”. 

Tjek foreningens hjemmeside

Kig jævnligt på foreningens hjemmeside 
på hegnsyn.dk for seneste nyt m.m.
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TID TIL AT INDBERETTE 
STATISTIK FOR 2022

relevant for alle os andre, og vil dels 
blive brugt i det „bibliotek” vi plan-
lægger at oprrette på Foreningens 
hjemmeside, ligesom de mest inte-
ressante vil blive bragt i Ret & Skel, 
altsammen naturligvis i anonymiseret 
form.

Med mange hilsner,  

Bodil Waagensen
Bestyrelsesmedl.  
og ansvarlig for statistik

Pressen er - ligesom vi alle i Forenin-
gen af Hegnsyn i Danmark, meget 
optaget af årets hegnsynsforretninger.
Derfor  anmodes om indberetning af 

det samlede antal hegnsynssager i det 
nu snart overståede kalenderår.
Hver enkelt kommune bedes ligele-

des meddele om opgørelse af henven-
delser, der ikke blev til sager, ligesom 
i skal noteret hvor mange sager der 
blev afgjort ved hhv. dom eller forlig.
Endelig- og ligeledes vigtigt, antal 

sager i er bekendt med er gået videre 
til retslig behandling. I disse tilfælde 
bedes i fremsende alt relevant bag-
grundsmateriale ligefra begæring til 
den afsagte kendelse. Det giver efter-
følgende mulighed for undertegnede 
at forfølge sagen til den lokale byret 
og dermed få tilsendt den afsagte 
dom i sagen.
Disse domme er brugbare redskaber 
idet mange af dommene kan være 

Materialet fremsendes på  
STATISTIK@HEGNSYN.DK-
linket ligger på hjemmesiden.  

I tvivlstilfælde rettes der hen-
vendelse til BW@hegnsyn.dk

SYNSPUNKTER OG DEBAT
Gå til tasterne og giv dit besyv med!

Skriv om forslag, kommentarer eller hverdagserfaringer, 
som kan være andre til nytte.

Læserindlæg til RET & SKEL indsendes til redaktøren.
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i udgifterne til en skelforretning, fordi 
den anden nabo ønsker at bebygge sin 
grund. Det er bygherren, der skal sikre 
sig, at afstandskravene overholdes og 
som udgangspunkt er det ham, der har 
den væsentligste interesse i en skelfor-
retning. 
Den, der beder om en skelforretning, 

rekvirenten, hæfter for betaling af udgif-
terne ved denne, se udstykningslovens 
§ 35, stk. 1, 2. pkt., hvilket også følger 
af almindelige aftaleretlige regler, men 
med den væsentlige tilføjelse, at rekvi-
renten - ved at indbringe spørgsmålet 
om fordeling af omkostningerne for 
Hegnsynet - kan foranledige, at andre 
pålægges at betale udgifterne til skelfor-
retningen helt eller delvis. Medmindre 
skelforretningen efterfølges af en retssag 
om skellets rette forløb, er det overladt 
til Hegnsynet at træffe afgørelse om 
fordelingen af disse omkostninger, se 
hegnslovens § 39. Indbringes skelforret-
ningen for retten, træffer retten afgø-
relse om omkostningsfordelingen som 
en del af sagskomplekset. 
Hegnsynet skal ved afgørelsen tage 

hensyn til parternes interesse i kon-
stateringen af ejendomsgrænsens rette 
beliggenhed, herunder baggrunden 
for og resultatet af skelforretningen, se 
Bekendtgørelse om Skelforretninger § 
10 stk. 3, 3. pkt. Udover denne vejled-
ning er der lidt hjælp at hente hos Lars 
Ramhøj, Udstykningsloven med Kom-

Enhver, der mener 
at have interesse i at 
få konstateret den 
rette beliggenhed af 
en ejendomsgrænse, 
kan i medfør af 
udstykningslo-
vens § 35 anmode 
en praktiserende 
landinspektør om 
at afholde skelforretning.(Bestemmelsen 
gælder ikke for København og Frede-
riksberg Kommuner). Når bortses fra 
ejendomsgrænser mod det åbne hav 
eller søer, der ikke er i særskilt eje, sker 
fastlæggelse af en ejendomsgrænse i for-
hold til en naboejendom, hvis ejer derfor 
bliver inddraget i skelforretningen. 
En skelforretning er dyr. Og ejerne 

af tilgrænsende ejendomme kan have 
meget forskellig interesse i en præcis 
fastlæggelse af skellet. 
En byggetilladelse i bymæssig bebyg-

gelse vil eksempelvis indeholde 
afstandskrav til skellinien mellem 
to naboejendomme, ligesom en 

nøjagtig fastlæggelse af et grundareal 
har betydning, når en bygnings areal 
skal fastlægges ved hjælp af bebyggel-
sesprocenten. For den ene nabo er det 
måske ret uinteressant, om et levende 
hegn mellem to tilstødende ejendomme 
visse steder forløber en 20 – 30 centi-
meter forskudt i forhold til skellinien og 
derfor ikke synes, at han bør deltage 

Omkostningsfordeling efter 
Udstykningslovens § 39 
Af Cand. jur. Jørgen Jørgensen, hegnsyns- formand i Ærøskøbing 



og bekendtgørelse om udstykning og 
anden registrering i matriklen § 36 stk 
2, punkt 2. Hvis en af sagens parter har 
anlagt retssag om skellets beliggenhed 
og rekvirenten af skelforretningen har 
anmodet Hegnsynet om en omkost-
ningsfordeling, må Hegnsynet afvise 
sagen, der i sin helhed afgøres af retten. 
Er der begrundet tvivl om ejendoms-

grænsen, taler det for en ligedeling, 
mens en skævdeling kan være resul-
tatet, når en ejer fortsættes gentagne 
gange har gjort indsigelse mod naboens 
råden, uden at det har medført ændret 
adfærd og således har nødvendiggjort 
en skelforretning. Har naboen modsat 
sig en skelafsætning, vil det ligeledes 
kunne føre til, at naboen pålægges 
størstedelen eller alle omkostninger ved 
skelforretningen. 
Parternes forudgående opførsel har 

således væsentlig betydning. Har 
rekvirenten forud for begæring om 
skelforretning kontaktet naboen og 
fremført sine indvendinger mod ejen-

mentarer, Gad 1992 side 243- 244. Lars 
Ramhøj anfører, at kriterierne for forde-
lingen kan være vanskelige at håndtere. 
Det forhold, at en part har rekvire-

ret skelforretningen, er ikke i sig selv 
udtryk for en interesse, der medfører, at 
vedkommende skal pålægges en større 
del af udgifterne. Hvis en ejendoms-
grænse er ændret som følge af en nabos 
råden, kan en skelforretning være 
påkrævet for enten at afbryde hævd 
eller få en hævdende råden anerkendt. 
Parternes motiv eller interesse i 

skelforretningen ”skal vurderes på 
baggrund af skelforretningens faktiske 
omstændigheder, altså skelforretningens 
baggrund og resultat. ” 

Parternes opførsel har væsentlig  
betydning
Fristen for indbringelse af omkostnings- 
spørgsmålet for enten Hegnsynet eller 
sagsanlæg om skellets beliggenhed er 
i begge tilfælde 8 uger, se bekendt-
gørelse om skelforretninger § 10 stk 3 
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elle advokatomkostninger. 
Som udgangspunkt er det kun rekvi-

renten, der skal anfægte landinspektø-
rens opgørelse og honorarkrav; mod-
parten er ikke medkontrahent og kan 
ikke gå i rette med landinspektørens 
faktura. Men da indklagede mere eller 
mindre ufrivilligt inddrages i en skelfor-
retning med betydelige omkostninger 
som en mulig følge, har han en væsent-
lig interesse i landinspektørens opgø-
relse og dennes rimelighed. 

Redegør nøje om skøn 
Hvis landinspektøren ikke optræder 

så etisk, som Lars Ramhøj forudsæt-
ter og ikke i sin redegørelse beskriver 
de bestræbelser, han har gjort for at 
forlige parterne og begrænse omfanget 
af skelforretningen, men blot klemmer 
på med en skelforretning uden at gå 
nærmere ind på, hvad der er stridens 
æble og uden at orientere parterne om 
den betragtelige forskel, der er på en 
skelforretning og en skelafsætning, er 
det måske ikke afbalanceret, hvis Hegn-
synet helt bogstaveligt fordeler omkost-
ningerne efter ”parternes interesse i 
konstatering af ejendommens rette 
beliggenhed, herunder baggrunden 
for og resultatet af skelforretningen”, se 
Bekendtgørelse om Skelforretninger §10, 
stk 3, 3. pkt. 
Hegnsynet bør som et parameter ud 

over rimeligheden af selve skelforret-
ningen kunne inddrage rimeligheden 
af udgifterne til denne. Og Hegnsynet 
eller indklagede må, hvis man fin-
der anledning hertil, kunne opfordre 
rekvirenten til at indhente og fremlægge 
en specifikation af landinspektørens 
omkostningsopgørelse med timeopgø-
relse og timesats. Det er rekvirenten, 

domsgrænsen som den konkret frem-
står? Har naboen været konstruktiv 
eller blot uimodtagelig afvisende? Har 
en forligsmæssig løsning været forsøgt, 
hvilket man er forpligtet til i henhold 
til retsplejelovens § 336 a? Er begæring 
om skelforretning nødvendig for at få 
naboen i tale osv.? Manglende bestræ-
belser på at opnå enighed forud for 
begæring om skelforretningen kan få 
omkostningsmæssige konsekvenser, se 
retsplejelovens § 318 stk. 2. 
Hvis det af rekvisitionen fremgår, at 

skelforretningen ønskes afholdt med 
henblik på at fastslå beliggenheden af 
den korrekte ejendomsgrænse mellem 
ejendommen matr. nr XX og ejendom-
men matr. nr YY, bør landinspektøren 
inden han påbegynder en skelforretning 
vurdere, om der er behov for en sådan 
eller om man kan klare sig med en 
skelafsætning. Er rekvisitionen bare et 
udtryk for et ønske om at få skellet fast-
lagt eller er der en egentlig uoverens-
stemmelse, som kræver en skelforret-
ning? Landinspektøren bør sikre sig, at 
rekvirenten véd, hvilken ydelse han 

ønsker at få leveret og at en skelfor-
retning kan være bekostelig, se Lars 
Ramhøj i tidsskriftet Landinspektøren 
2004 side 25. 
Når Hegnsynet skal fordele omkost-

ningerne ved en skelforretning, er det 
kun omkostningerne ved denne, der 
indgår i sagen og Hegnsynet skal alene 
forholde sig til landinspektørens redegø-
relse for skelforretningen og de udgifter, 
han har medtaget i sin omkostningsop-
gørelse, dvs. udgifter til landinspektøren 
og de udgifter landinspektøren har 
anerkendt som en udgift ved skelfor-
retningen. Hegnsynet kan ikke medtage 
andre udgifter, f.eks. parternes eventu-
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retsplejelovens § 478 må 
rekvirenten selv fore-
tage brøkregningen i sin 
begæring til fogedretten. 
Hegnsynets omkost-

ningsafgørelse kan ind-
bringes for retten senest 
4 uger efter afgørelsen er 

meddelt parterne. 
Mit udgangspunkt for ovenstående 

synspunkter er en konkret skelforret-
ning hvor landinspektørens fortsættes 
honorar var 101.250,00 kr. inkl. moms. 
Regningen bestod af to a’ contobegæ-
ringer på henholdsvis 50.000,00 kr og 
25.000,00 kr. plus moms og en slut-
afregning på 6.000,00 kr. plus moms. 
Ingen specifikation ud over selve rede-
gørelsen for skelforretningen. 
Timeprisen og et skønnet tidsforbrug 

burde være oplyst ved skelforretningens 
begyndelse ellers aner parterne ikke, 
hvad de går ind til. 
Med en timesats på 1000,00 kr. inkl. 

moms, som er den timebetaling, der 
kommer frem ved søgning på internet-
tet, svarer honorarkravet til 14 dages 
arbejde, der bestod i at fastlægge en 
skellinje på 40 meter. Det viste sig, at 
det eksisterende plankeværk stod ret 
nøjagtigt i skellet. 

Litteratur: 
Lars Ramhøj: Udstykningsloven med 
kommentarer, Gad 1992 
Lars Ramhøj: Hvor ligger skellet, 
Gad Jura 1998 
Lars Ramhøj:Tidsskriftet Landinspektøren 
2004, side 250 ff. 
Bendt Berg:
Hegnsloven med kommentarer, 
Eget Forlag, 4. udg. 
Bendt Berg: Tidsskriftet Landinspektøren 
1944, side 430 ff.

der har risikoen, hvis 
landinspektøren ikke 
på Hegnsynets eller 
modpartens opfor-
dring vil redegøre for 
tidsforbrug og den 
anvendte timetakst 
og det skal påvirke 
Hegnsynets skøn ved omkostningsfor-
delingen til skade for rekvirenten, hvis 
landinspektørens honorarkrav ikke er 
gennemskueligt. Efterkommes anmod-
ningen ikke, har det med andre ord ”pro-
cessuel skadevirkning”. Det kan over-
skygge de centrale momenter i sagen, 
nemlig parternes interesse i skelforretnin-
gen, dennes baggrund og resultat. 
Landinspektøren kan sikre sig mod 

eventuel skepsis hos Hegnsynet ved i 
sin redegørelse at beskrive de bestræ-
belser, han har gjort for at begrænse 
omfanget af skelforretningen og for 
parternes stillingtagen hertil samt ved at 
bruge tid på at specificere sin opgørel-
se. Repræsenteres parterne af advoka-
ter, vil Hegnsynet være bundet af det 
sagsmateriale, der fremlægges, fordi 
den sagkyndige bistand må betyde, at 
de bilag, der er relevante for afgørelsen, 
bliver fremlagt. 
I kendelsen må hegnsynet omhyggeligt 

redegøre for de lodder, der er i vægtskå-
len og for det skøn, der fører til afgørel-
sen om omkostningsfordelingen. 
Ved fordeling af omkostningerne ved 

skelforretningen skal hegnsynet angive 
det forhold, hvori parterne skal deltage 
- også selv om omkostninger er endeligt 
opgjort, se bekendtgørelse om skelforret-
ninger § 10 stk. 3, 2. pkt. Hegnsynet skal 
således ikke fastsætte et bestemt beløb, 
selv om man måtte have regnet sig frem 
til et. Ved eventuel tvangsinddrivelse iht. 
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I medfør af § 48 i lov om hegn, jf. lovbe-
kendtgørelse nr. 363 af 5. april 2019, og 
§ 28, stk. 3, i lov om mark- og vejfred, jf. 
lovbekendtgørelse nr. 2154 af 16. decem-
ber 2020, fastsættes efter bemyndigelse 
i henhold til § 5, stk. 1, nr. 18 og 19, i 
bekendtgørelse nr. 1273 af 27. november 
2017 om Landbrugsstyrelsens opgaver og 
beføjelser:

§ 1. 
Bekendtgørelsen finder anvendelse på 
vederlag, der tilkommer hegnsynet og 
vurderingsmænd i henhold til mark- og 
vejfredsloven.

Stk. 2. I denne bekendtgørelse forstås 
ved:

1)  Hegnsloven: Lov om hegn, jf. lovbe-
kendtgørelse nr. 363 af 5. april 2019.

2)  Udstykningsloven: Lov om udstyk-
ning og anden registrering i matrik-
len, jf. lovbekendtgørelse nr. 769 af 
7. juni 2018.

   3)  Mark- og vejfredsloven: Lov om 
mark- og vejfred, jf. lovbekendtgø-
relse nr. 2154 af 16. december 2020.

§ 2. 
For behandlingen af en hegnssag har 
hegnsynet ret til et samlet vederlag på 
2.009 kr., når hegnssagen er afsluttet. 
Vederlaget fordeles med 861 kr. til for-
manden og 574 kr. til hver af de to andre 
hegnsynsmedlemmer.
Stk. 2. For afsigelse af kendelser i de til-
fælde, der er omhandlet i hegnslovens § 
34, stk. 8, og § 44, stk. 1, samt når sagen 
hæves på grund af klagerens udeblivelse 

Bekendtgørelse om vederlag til 
hegnsynet og vurderingsmænd 
efter mark- og vejfredsloven
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eller efter dennes begæring, har hegnsy-
net ret til et vederlag på 1.148 kr. Veder-
laget fordeles med 574 kr. til formanden 
og 287 kr. til hver af de to andre hegn-
synsmedlemmer.

Stk. 3. 
Hæves en hegnssag, før der har været 
afholdt åstedsmøde, har formanden ret 
til et vederlag på 700 kr.

Stk. 4. For godkendelse af og indfø-
relse i hegnsynets protokol af et forlig 
indgået uden hegnsynets medvirken, jf. 
hegnslovens § 38, stk. 4, har formanden 
ret til et vederlag på 287 kr.

Stk. 5. Der kan ikke kræves forud-
betaling af eller sikkerhedsstillelse for 
vederlag til hegnsynet.

§ 3. Hegnsynets behandling af spørgs-
målet om fordeling af sagsomkost-
ningerne ved en skelforretning efter 
udstykningslovens § 39, stk. 1, sker efter 
reglerne i hegnslovens kapitel VI om 
hegnsynsforretninger, jf. udstykningslo-
vens § 39, stk. 2, 2. pkt.

§ 4. 
For afholdelse af en vurderingsforretning 
efter mark- og vejfredsloven har de del-
tagende vurderingsmænd ret til et samlet 
vederlag på 1.435 kr. Vederlaget fordeles 
med 861 kr. til formanden og 574 kr. til 
det andet medlem.

Stk. 2. Når undtagelsesvis alle 3 vurde-
ringsmænd, jf. mark- og vejfredslovens § 
26, stk. 1, 2. pkt., deltager i vurderings-
forretningen, udgør det samlede vederlag 
2.009 kr. Vederlaget fordeles med 861 kr. 
til formanden og 574 kr. til hvert af de 
andre medlemmer.

Stk. 3. Efter mark- og vejfredslovens § 
28, stk. 1, er skadelidte pligtig til for-
skudsvis at udrede vederlag til de vurde-

ringsmænd, der deltager ved vurderings-
forretningen.

§ 5. 
For kopier af henholdsvis hegnsynets 
protokol og protokollen for vurderings-
forretninger efter mark- og vejfredsloven 
betales 10 kr. for første påbegyndte side 
og 1 kr. for hver påbegyndt følgende 
side.

Stk. 2. Vederlaget kan efter hegnslo-
vens § 47, stk. 2, eller mark- og vejfreds-
lovens § 28, stk. 2, 3. pkt., kræves betalt 
forud.

Stk. 3. Der betales ikke for første 
eksemplar af en kopi, der leveres til en 
part i sagen.

§ 6. 
Der kan ikke opkræves særskilt  
betaling for telefon-, porto- og  
befordringsudgifter.

§ 7. 
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. 
januar 2023.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 2228 af 1. 
december 2021 om vederlag til hegnsy-
net og vurderingsmænd efter mark- og 
vejfredsloven ophæves.
Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 2228 af 
1. december 2021 finder dog fortsat 
anvendelse i sager, der er indbragt for 
henholdsvis hegnsynet og for en vur-
deringsforretning i henhold til mark- og 
vejfredsloven fra den 1. januar 2022 til 
den 31. december 2022.

Landbrugsstyrelsen, 
den 22. september 2022
Lars Gregersen

/ Ann Raundrup Jensen
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hegnsyn.dk

?”SPØRG BARE”
Hegnsynsmedlemmer og sekretærer kan få 

rådgivning ved henvendelse til:

Konsulent Bent Jensen, tlf. 61 69 03 97,
 e-mail: bentjensen@hegnsyn.dk  

Henvendelser besvares enten af forretningsføreren 
eller videresendes med henblik på besvarelse til 
foreningens rådgivende jurist, Peter Flint Jensen.

Betaling for juridisk bistand kan i den forbindelse forekomme.

Vedr. Mark og Vejfredsspørgsmål kan henv. ske til: 
Bodil Waagensen  40 82 09 86. 

Lov om Mark- og Vejfred og vejledning hertil kan findes 
på foreningens hjemmeside www.hegnsyn.dk

Vedr. spørgsmål om vederlag og lovfortolkning 
kan henvendelse rettes til Landbrugsstyrelsen 
på tlf. 91 32 94 65 eller e-mail Stigun@Lbst.dk   

Endvidere står foreningens bestyrelse altid til rådighed 
for en drøftelse af hegnsyns spørgsmål.

Foreningens hjemmeside med diverse links findes 
på adressen www.hegnsyn.dk
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Freddy Jensen, Strandbakken 4, 3060 Espergærde

Afsender
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Svendborg


