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Fra formanden
Vi er nu først i december måned, året
går på hæld, og det giver anledning til
refleksion over, hvad vi sammen har nået
i Hegnsynene og i foreningen i 2016.
Året har bragt mange spændende udfordringer som Hegnsynene har bidraget
til at få løst. Kurset på Vissenbjerg Storkro, lørdag den 29. oktober 2016, blev
efter min mening en stor succes og en
god oplevelse. Indlæg blev krydret med
eksempler fra deltagernes dagligdag, og
der var stor spørgelyst og livlig debat.
Også i år har vi haft stor deltagelse af
hegnsynsmænd og sekretærer på uddannelserne, og nye deltagere er kommet
med, såvel på vores egne kurser som
på eksterne kurser, og det glæder hegnsynsforeningen. Specielt tak til underviserne for deres indsats og iderigdom for
at opkvalificere os. Mange er tilsyneladende blevet klar over vigtigheden af
at uddanne sig indenfor vores område.
Foreningens hensigt er således i årets
løb blevet yderligere implementeret, og
det er vigtigt, vi stadig finder nye veje
til at forbedre vores arbejde på.
Næste arrangement er årsmøde og
generalforsamling i Foreningen af
Hegnsyn, som afholdes den 24. og 25.

marts 2017 i
Svendborg.
Sæt venligst
allerede
nu kryds
i kalenderen.
For nogle er det måske sidste gang
der deltages, da der er kommunevalg i
november 2017, hvorefter der vil ske en
ny beskikkelse i december 2017.
Bestyrelsen ønsker at påskønne vore
mange hegnsynsfolk for en stor indsats,
som vi kan være stolte over. Vi arbejder derfor på at planlægge et godt og
varieret program til årsmødet.
Vi har igen lagt op til, at der på årsmødet i 2017 vil blive mulighed for at invitere sin ledsager med mod en beskeden
egen betaling. Vi håber, at rigtig mange
vil bakke op om dette initiativ, og husk
allerede nu at tage skridt til at få den
nødvendige bevilling på plads hjemme i
kommunen, så I kan deltage i årsmødet.
Glædelig Jul og Godt Nytår til alle
- både i Hegnsynsregi og derhjemme.
Jens Ernst Nielsen
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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 medlemmer af Hegnsyn i alle
landets kommuner. Alle medlemmer har stemmeret.
Hegnsynssekretærer og vurderingsmænd i henhold til lov om markog 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.

Vederlag for hegnsyn og
vurderingsforretninger fra 1. jan 2016
(uændret fra 2015):
Et hegnsyn koster kr. 1785,- som fordeles med kr. 765,- til formanden og kr. 510,til hver af de øvrige 2 medlemmer.
Ved en vurderingsforretning efter Mark- og Vejfredsloven tilkommer der
vurderingsmændene et vederlag på kr. 1.275,- som fordeles med kr. 765,- til
formanden og kr. 510,- til den anden vurderingsmand.
Når undtagelsesvis 3 personer deltager som vurderingsmænd udgør hele
vederlaget kr. 1.785,- og fordeles som ved et hegnsyn.
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Nye vederlagstakster for 2017
Prisen for et hegnsyn stiger med 21 kroner til 1806,- fra 1. januar 2017.
For 2017 gælder følgende:
• For behandlingen af en hegnssag har
Hegnsynet ret til et samlet vederlag på
1.806 kr., når hegnssagen er afsluttet.
Vederlaget fordeles med 774 kr. til formanden og 516 kr. til hver af de andre
hegnsynsmedlemmer.
• Hæves en hegnssag, før der har været
afholdt åstedsmøde, har formanden ret
til et vederlag på 720 kr. Vederlaget
betales af den, der har begæret hegnsynsforretningen.
• For godkendelse af og indførelse i
hegnsynets protokol af et forlig indgået
uden Hegnsynets medvirken, jf. hegnslovens § 38, stk. 4, har formanden ret
til et vederlag på 258 kr.
• For Hegnsynets afgørelse af spørgsmålet om fordeling af sagsomkostningerne ved en skelforretning, jf. § 39, stk.
1 og 2, i lovbekendtgørelse nr. 1213 af 7.
oktober 2013 om udstykning og anden
registrering i matriklen, har hegnsynet
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ret til et samlet vederlag på 1.806 kr.
Vederlaget fordeles med 774 kr. til formanden og 516 kr. til hver af de andre
hegnsynsmedlemmer.
• Frafaldes en begæring om fordeling af
sagsomkostningerne ved en skelforretning, har formanden ret til et vederlag
på 720 kr.
• For afholdelse af en vurderingsforretning efter mark- og vejfredsloven har
medlemmer i en vurderingsforretning
ret til et samlet vederlag på 1.290 kr.
Vederlaget fordeles med 774 kr. til formanden og 516 kr. til det andet medlem.
• Når undtagelsesvis alle 3 medlemmer
i en vurderingsforretning, jf. lovens § 26,
stk. 1, 2. pkt., deltager i vurderingsforretningen, udgør det samlede vederlag
1.806 kr. Vederlaget fordeles med 774
kr. til formanden og 516 kr. til hvert af
de andre medlemmer.
De øvrige takster i
bekendtgørelsen ændres ikke.

Succesfuldt efterårs-kursus
Det sidste kursus i den igangværende valgperiode løb af stablen i Vissenbjerg den sidste
lørdag i oktober – der var mange deltagere
og stor tilfredshed med kursets indhold og

mæglerne (hegnsynene) skal sørge for,
at parterne bliver hørt, at forholde sig
neutrale, og have tillid til parterne, der
skal behandles respektfuldt.

forløb.

Konflikthåndtering
Lektor Lin Adrian, ph.d., ledte på glimrende vis kursusdeltagerne på sporet af
den kunst, som Hegnsynene må beherske i mere eller mindre grad - for at
kunne tilskynde parterne i en hegnssag
til at indgå i et forlig.

Hun beskrev konfliktmægling som:
• Frivillig konfliktløsningsmetode, hvor
en eller flere neutrale tredjeparter gennem en struktureret proces hjælper parterne med selv at nå til enighed om en
tilfredsstillende løsning.
• Mægler træffer ingen afgørelse i
sagen, og det som foregår i en mediation er typisk fortroligt.

Hun tog udgangspunkt i disse programpunkter:
• Konfliktmægling, forlig og afgørelser
• Centrale elementer i konfliktmægling
• Procesretfærdighed
Hun understregede vigtigheden af, at

Lin Adrian
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Hun opstillede til slut procesretfærdighedens 4 grundpiller:
1. Blive hørt
2. Neutralitet
3. Tillid
4. Respektfuld behandling.
Uden sekretær
Hegnsynsformand Erik Rasmussen,
Helsingør fortalte derefter om livet som
medlem af et hegnsyn, der arbejder
uden sekretærhjælp fra kommunen.
Ingen af de nuværende medlemmer i de
to hegnsyn i Helsingør havde udtrykt
ønske om en sådan bistand.

Bent Jensen

fra den forudgående hegnssag, alene
er at kontrollere, om det arbejde, som
blev bestemt i den tidligere kendelse
fra Hegnsynet eller Retten, eller ved et
forlig mellem parterne, er udført eller ej.
Hvis ja – skal kendelse om frifindelse
afsiges.
Hvis nej (evt. efter syn og skøn efter
hegnslovens § 36,1) – anføres nøje i
protokollen hvorfor– og Hegnsynet
skal afsige en kendelse om arbejdets
udførelse v. formandens eller klagerens
foranstaltning.

Emnet gav anledning til en god og sund
debat med kursusdeltagerne.
Tvangsfuldbyrdelse
Forretningsfører Bent Jensen understregede i forbindelse med eftermid-

efterårs

dagens første lektion blandt andet, at
Hegnsynets opgave ved en tvangsfuldbyrdelse efter hegnslovens § 44, hvor
forholdene ikke er væsentligt ændrede
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Der kan aldrig indgås forlig i forbindelse med en § 44 sag - men rekvirenten
kan aflyse sagen indtil den er optaget
til kendelse. Hegnsynet skal således
altid i forbindelse med sagen afsige en
kendelse og må ikke give ny frist for
arbejdets udførelse.
Der er ingen fuldbyrdelsesfrist på en
kendelse i en § 44 sag. Der er heller

ingen hjemmel til en suspension af §
44 kendelsen, hvis den indbringes for
retten, hvorfor den alligevel skal iværksættes uden hensyn til dette.
Grundejeren kan inden for 4 uger efter
kendelsens afsigelse indbringe sagen
for retten, jfr. hegnslovens § 43, stk. 2.
- dels for at få prøvet grundlaget for
Hegnsynets tvangsfuldbyrdelseskendelse
- dels for at få prøvet om kendelsen er
behæftet med væsentlige formelle fejl
eller mangler.
Retten kan i så fald ophæve kendelsen
på grund af ugyldighed, men kan ikke
træffe en afgørelse om det materielle
hegnsspørgsmål.
Hvis § 44 kendelsen har bestemt, at
arbejdet skal udføres ved klagerens
foranstaltning, kan den forsømmelige
efter reglerne i retsplejelovens kap. 57
få nedlagt fogedforbud (hvis der er tale
om en krænkelse af en ret, der ikke
kan afvente en retssag).

Hegnsynsformanden skal altid godkende det færdige arbejde efter at have
foretaget en besigtigelse. Herefter skal
han udstede en erklæring om besigtigelsen, om hvorvidt arbejdet er forsvarligt udført og om udgiften er rimelig.
Afgives erklæringen efter udløbet af
søgsmålsfristen, kan formandens afgørelse ikke særskilt prøves ved domstolene.
Hegnsloven og Naboretten
Kursusdagens sidste lektion blev styret
af advokat Peter Flint Jensen, og han
præciserede forskellen på hegnsloven
og naboretten på denne måde:
Peter Flindt Jensen

Når arbejdet udføres ved formandens
foranstaltning, er der tale om myndighedsudøvelse, hvorfor der ikke kan

Hegnsloven er en privatretlig lov, hvor
tvisten er overladt til parterne, og den
varetager kun forholdet mellem naboer.
Naboretten derimod, er ingen lov, men
er skabt af dommere, hvorfor den må

nedlægges fogedforbud - politiets og
fogedrettens bistand kan tværtimod
rekvireres af formanden - om nødvendigt.

udledes af retspraksis. Som et eksempel
på en afgørelse efter naborettens regler
gennemgik han en sag for kursisterne
(MAD 2015.246):

s-kursus
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”På en ejendom ejet af Gentofte Kommune havde Hellerup Roklub opført
et badehus med tilhørende badebro,
som bl.a. blev benyttet i forbindelse
med nøgenbadning navnlig i vinterhalvåret. En nabo og to beboere af
ejendomme umiddelbart syd for badebroen ønskede i 2015 disse aktiviteter
bragt til ophør ud fra den betragtning,
at de rakte ud over den naboretlige
tålegrænse, hvorefter de anlagde sag
mod Hellerup Roklub og mod Gentofte Kommune som ejer af ejendommen og som den byggemyndighed,
der havde meddelt byggetilladelse til
badehuset.
Til støtte herfor gjorde sagsøger i forhold til kommunen bl.a. gældende, at

til at lovliggøre dette, mens sagsøgerne
i forhold til Hellerup Roklub gjorde
gældende, at badebro og badehus
samt belysning medførte indbliks- og
udbliksgener, som oversteg den naboretlige tålegrænse. Herudover havde
sagsøgerne gjort gældende, at kommunens byggetilladelse var uberettiget,
hvilket var afvist ved deldom i oktober
2013 med henvisning til, at søgsmålsfristen i byggelovens § 25 var overskredet.
Gentofte Kommune påstod frifindelse
og gjorde til støtte herfor bl.a. gældende, at det var uvedkommende for
kommunen som byggemyndighed,
om der forelå en overskridelse af den
naboretlige tålegrænse, da dette var
et mellemværende mellem roklubben
og naboerne. Hellerup Roklub gjorde

badehus og badebro var opført med
belysning i modstrid med byggetilladelsen, og at kommunen var forpligtet

til støtte for frifindelse gældende, at
den naboretlige tålegrænse ikke var
overskredet.
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efterårs-kursus

Byretten frifandt kommunen med henvisning til, at sagsøgerne ikke havde
løftet bevisbyrden for, at byggeriet var
i modstrid med byggetilladelsen. I forhold til Hellerup Roklub lagde byretten
til grund, at badeaktiviteterne, herunder
nøgenbadning, ikke under hensyn til
placeringen tæt ved Hellerup Havn
kunne anses for en overtrædelse af den
naboretlige tålegrænse. Derimod fandt
byretten, at den etablerede belysning
var en ny aktivitet, der har en væsentlig negativ synspåvirkning, hvorfor
et behørigt hensyn til naboerne efter
rettens skøn krævede, at lamper og
rækværk blev flyttet. Efter byrettens
dom havde roklubben opsat yderligere
rækværk på broens sydside og ændret
belysningen på nordsiden og badehuset til ”downlight”, men dommen blev
anket af en af naboerne.
Landsretten lagde til grund, at naboen, da han erhvervede grunden, var

klar over, at der lige op ad hans grund
var placeret en sauna og badebro, der
anvendte af en roklub med et betydeligt
antal medlemmer, og at badebroen ville
blive anvendt til badning hele året, og at
det er almindelig kendt, at vinterbadning
i tilknytning til en sauna ofte sker uden
badetøj. Naboen måtte herefter forvente
såvel en vis støj fra badende samt nøgenbadning. I hvert fald fandt landsretten
under disse omstændigheder ikke, at
naboen havde godtgjort, at Hellerup
Roklub som nabo havde overskredet
den naboretlige tålegrænse ved at tillade nøgenbadning fra anlægget som
sket, hvorfor roklubben blev frikendt”.
Foreningens efterårskursus springes
næste år over, på grund af det kommunale valgår i 2017. Mange vil nemlig
efter valget stoppe som hegnsynsmedlemmer og nye vil komme til, så kursusaktiviteten starter i stedet op med brask
og bram i foråret 2018

SYNSPUNKTER OG DEBAT
Skriv om forslag, kommentarer eller hverdagserfaringer,som kan være
andre til nytte. Læserindlæg til RET & SKEL indsendes til redaktøren.
Skriv med blokbogstaver, på maskine eller PC og send gerne en
diskette eller mail til: bentjensen@hegnsyn.dk
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Et kvashegn i pagt med naturen
Nogen har måske haft en mening om, at
kvashegn, bestående af alskens grene og
plantemateriale, blot var et opbevaringssted
for haveaffald, men det behøver ingenlunde
at være tilfældet.

Argumenterne for at lave et kvashegn
er helt indlysende: Det markerer et skel,
giver læ, skaber levesteder for havens
smådyr, og så kan det være smukt og
skulpturelt i sin helt naturlige råhed
på alle årets tider. Det ændrer sig ganske vist ikke med årstiden, som havens
planter gør det, men det er langtfra
dødt. Det repræsenterer også en cyklus
i og med, at det formulder nedefra og
skal fyldes op hvert år.
Dimensionering
Hvis hegnet kun skal bruges til smågre12

ne, staudetoppe og lidt kvas, kan man
vælge at bruge 6–8 cm tykke, tilspidsede
grene, der bankes i jorden og dermed let
kan erstattes, når de rådner. Skal hegnet
rumme kraftige grene, bør man bruge
solide og holdbare stolper (12–15 cm)
og grave dem 60–70 cm ned i jorden.
Stolperne sættes med en afstand på
omkring 1 meter i længderetningen.
Hvis afstanden overstiger 1,5 meter, bliver det svært at holde styr på indholdet.
De to rækker af stolper behøver ikke
at stå lige over for hinanden, især ikke,
hvis man laver et hegn, der ikke er
strømlinet. Så øger det blot stabiliteten,
at de står lidt forskudt. Efterhånden som
stolperne rådner, placeres der nye imellem de gamle for at opnå den samme
afstand mellem dem igen.

80–90 cm er en passende bredde på
hegnet. Bliver det smallere end 60 cm,
kommer man virkelig på arbejde med
saksen, når kvaset skal lægges ned.
Højden afhænger naturligvis af hegnets
funktion. Dog vil det give meget klippearbejde, hvis det er under 60 cm, og det
vil blive besværligt at fylde op og blive
noget ustabilt, hvis det bliver højere
end 1,5meter. 1–1,2 meter er derimod
en fin højde.

Når man lægger de kraftige grene i
siderne af hegnet, lægges de skiftevis
ovenpå hinanden og saves til, så de
ikke rager for langt ud til hver side af
de to stolper, de ligger imellem.
Valg af stolper
I princippet kan alt slags træ og jernpæle bruges som stolper. Det er blot et
spørgsmål om æstetik og holdbarhed.
Det harmonerer bedst rent æstetisk at
bruge runde eller irregulære træstolper, der ikke er afbarkede. Så kan de
forfalde i takt med hegnet.

Vælger man at bruge små pæle, der kan
slås i jorden, er hassel og pil gode, da
de laver lange, lige grene og er lette at
skaffe. Man skal dog regne med, at de
allerede skal skiftes ud efter et par år.
Vælger man den solide model og dermed kraftige stolper, gælder det om
at vælge en holdbar træsort. Træets
holdbarhed afhænger af andelen af
kerneved og indholdet af kernestoffer
(harpiks, garvesyrer og æteriske olier),
der har en imprægnerende virkning
og dermed modvirker svampeangreb.
Langsomt voksende træer med en stor
andel af kerneved og høj densitet er
derfor de mest holdbare.
Den bedste holdbarhed får man ubetinget ved at bruge robinie (op til 35 år)
eller eg (20–25 år), men disse træsorter
er ofte meget dyre ved indkøb, men
ikke i forhold til antal år, de holder.
Lærk har en holdbarhed på 4–10 år.
Den lange holdbarhed på 10 år gælder
kun for sibirisk lærk eller lærk dyrket
i køligt klima, hvor det har fået et højt
indhold af kerneved. Den danske lærk
vokser for hurtigt og består mest af
splint (i hvert fald når grenene ikke er
tykkere end hegnspæle – Ø 7–10 cm)
og holder derfor kun omkring 4 år. Der
er dog stor forskel på holdbarheden ud
fra tykkelsen, pæle med en diameter på
10–12 cm ser ud til at holde dobbelt så
13

lang tid som dem på 7–8 cm).
Den ringeste holdbarhed finder man
hos bøg, ask og birk.
Anlæggelse
Der hvor hegnet skal stå, skrabes det
øverste muldlag samt 20–30 cm på hver
yderside af og anvendes andetsteds i
haven, hvor det kan gøre gavn. Hullerne graves/bores 5–10 cm større end
stolpens diameter, så der er plads til at
stampe den godt fast med stabilgrus
og vand. Det er en god idé at vande
stolperne et par gange i ugerne, efter
de er sat i – især hvis det er tørt – og
vente med at belaste dem, indtil de har
sat sig godt fast. Man kan også sætte
stolperne, så de hælder en lille smule
ind i hegnet, da det er derfra, belastningen på sigt vil komme.
Ønsker man ikke, at der skal vokse
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ukrudt op i hegnet, kan man lægge
ukrudtsdug i bunden. Lad dugen stikke
20 cm ud til hver side af hegnet, og
dæk det, der ikke dækkes af kvas, med
10–15 cm barkflis. Dugen bredes ud
over de fastgjorte stolper, og der klippes
et kryds over hver stolpe. Dugen presses ned efterhånden, som man arbejder
sig frem. Har man et snoet hegn, må
man klippe dugen i mindre stykker
og tage lidt ad gangen med ca. 20 cm
overlap.
Når stolperne er på plads, skal der fyldes grene på, og her kan man virkelig gøre sig populær hos naboen, hvis
ikke man har nok selv. Alt kan bruges.
Dog finder man hurtigt ud af, at tjørn
og rosenafklip egner sig bedre til et
havebål, og afklip fra nåletræer er ikke
så kønne, når nålene bliver brune. De
tykkeste og mest lige grene lægges helt

ud til siderne (de tykkeste nederst) og
tilpasses, så de ikke er længere end
afstanden mellem to stolpers yderside
og lægges skiftevis ovenpå den næste
gren i længderetningen. Fyld kvas på
i midten, efterhånden som der arbejdes opad. Det holder sidegrenene på
plads. Ønskes et helt tæt hegn, skal
fyldet klippes meget i stykker. Man
kan også hoppe i det, men der er stor
trampolin¬effekt, og det synker ikke så
meget, især ikke hvis det er frisk kvas
med mange sidegrene.
Finish
Ønsker man, at det øverste lag skal
være ensartet, kan man gemme noget
kvas f.eks. fra en hængebirk til at
lægge på toppen som afslutning. Man
skal regne med, at
hegnet synker ca.
20–30 cm på et år
alt efter, hvor hårdt
det er presset og
hvor frisk et materiale, der anvendes.

net. Egentlig synes jeg, at kvashegnet
er smukt i sig selv, og hvorvidt det skal
plantes til, bør afgøres ud fra den sammenhæng, hegnet indgår i.
Har man en lidt vild skovhave, synes jeg
det er helt på sin plads at plante dele
af kvashegnet til med kaprifolie eller
vedbend. Især vedbend vil stortrives og
få hegnet til at falde endnu mere i med
sine omgivelser. Klematis og klatrehortensia kan bruges som flerårige planter.
Har man kun et lille og mere veltrimmet kvashegn, vil man nok blive irriteret over at få den senere påfyldning
besværliggjort af flerårige planter. Her
kan man bruge etårige sommerblomster
som for eksempel ærteblomster eller
kraftigt voksende blomsterkarse.

Beplantning
Her er der sået
planter langs et
kvashegn. Smukt
samtidig med, at
der ikke bliver problemer næste år med
at lægge nyt materiale ovenpå kvasheg-

Artiklen er sakset fra Havenyt.dk
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”Mit hus” bragte i foråret nogle korte facts
om pligter og ansvar i forbindelse med væltede træer, og da Hegnsynene af og til bliver

ningsansvarlig for, men man kan
stadig have en pligt til at fjerne sådanne
væltede træer.

stillet over for de samme spørgsmål, bringer
vi her en oversigt.

1. Man har som udgangspunkt selv
ansvar for træer, der vokser på egen
grund.
2. Vælter et eller flere træer ud over
en vej, har man pligt til at sørge for, at
træet bliver fjernet, så vejen er farbar.
Gør man ikke selv dette i tide, kan
kommunen gøre det på grundejerens
regning.
3. En grundejerforening har ikke ansvar
for at fjerne træer, der vælter ud over
en privat fællesvej - heller ikke hvis
det drejer sig om veje, som foreningen
ellers vedligeholder.
4. Sunde og raske træer, der vælter og
forårsager skader under en storm, kan
man normalt ikke blive gjort erstat16

Som grundregel skal alle planter sættes
sådan, at deres rodhals er lige præcis
i niveau med jordens overflade.
5. Hvis træet er sygt eller gammelt
(og det egentlig for længst burde have
været fjernet), kan man risikere at blive
gjort erstatningsansvarlig for skader,
og i yderste konsekvens uden at forsikringen dækker. Det forudsætter
normalt, at man var eller burde have
været klar over at træet udgjorde en
farlige situation. Det betegnes juridisk
som ”ond tro”.
6. Forårsager væltede træer skade på
eget hus - er skaden som regel dækket
af egen husforsikring.
7. Forårsager væltede træer skade
på naboens hus - er skaden på nabohuset som udgangspunkt dækket af
naboens egen husforsikring. Alt efter

omstændighederne (se ”ond tro”) kan
naboens forsikringsselskab dog vælge
at anlægge regres (altså at gøre et erstatningsansvar gældende).
8. Forårsager væltede træer skade på
fælleshegn (altså hegn i skel) er det som
udgangspunkt ejeren af træet, der har
ansvar for at sørge for at genoprette
fælleshegnet. Omkostningen til dette
vil dog formentlig kunne anmeldes til
egen husforsikring.
Vælter ellers sunde træer ind over
naboens græsplæne, så har man kun
ansvar for egen grund til skellinjen.
Naboen må selv bortfjerne resten, men
kan til gengælde beholde og bruge
træet vederlagsfrit. Er det væltede træ
omfattet af ”ond tro”, så kan man blive
erstatningsansvarlig for at fjerne hele
træet. God kommunikation klarer
mange problemer.

Gode råd
• Sørg for at få beskåret/fældet udsatte
og dårlige træer i tide og inden næste
storm sætter ind! Ét dårligt og sygt træ
kan vælte flere raske og sunde træer
- som dominobrikker!
• Vær ansvaret bevidst. Taber man
en sag ved retten, så vil det – ud over
de personlige omkostninger - typisk
komme til at koste ikke under 50.000
kr. i sagsomkostninger, og man kan
altså fjerne meget træ for et sådant
beløb.
Generelt må man vejlede grundejere
til at løse problemer i mindelighed og
prøve at være hjælpsomme overfor
naboen. Det er jo ikke naboen, der
har startet stormen.
”Mit hus” udgives af Parcelhusejernes
Landsforening.

Besøg vores
hjemmeside
Webmaster:
Torben Østerbæk,
tlf. 9827 1738

hegnsyn.dk
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BREVKASSE v. adv. Peter Flint Jensen
Spørgsmål om terrænregulering tæt på fælleshegn
Til brevkassen.
Tak for jeres store indsats på området.
Vi har en udfordring, som vi gerne modtager
jeres løsning på.

Svar
Hegnslovens § 19, stk. 1 indeholder følgende
bestemmelse: ”Den til hegnet stødende jord
må ikke behandles eller benyttes således, at
hegnet derved beskadiges.”

På nettet har vi set flere steder, der taler vores
sag, men vil høre, om I kan hjælpe os med
noget fra hegnsloven, andre steder og/eller
praksis.

Denne bestemmelse er i praksis benyttet til at
træffe bestemmelse om, at en jordopfyldning
op til hegn skal trækkes tilbage i en afstand
af ca. 50 cm fra skellinien.
Det er derfor nærliggende at anmode om
et hegnsyn med henblik på at få truffet en
sådan afgørelse. Det kan dog nævnes, at der
kan være bestemmelser om terrænregulering i en lokalplan og at disse går forud for
hegnslovens § 19, såfremt bestemmelserne
er konkrete på det pågældende punkt. Det
kan også nævnes, at der er bestemmelser om
terrænregulering i byggelovens § 13, men at
en kommunal afgørelse desangående ikke
går forud for en afgørelse efter hegnslovens
§ 19. Såfremt det kan dokumenteres, at trykimprægneret træ har en væsentlig skadelig
virkning på bøgehækken (fælleshegnet), vil
§ 19, stk. 1 formentlig også kunne anvendes
her, men der er – så vidt ses - ingen praksis
at henvise til.

Bliver der kun svaret i bladet eller får jeg
også direkte besked? Jeg ser frem til at høre
nærmere.

Det kan endelig oplyses, at du – som andre
spørgere - vil få direkte besked senest samtidig
med at dette svar bringes i Ret & Skel.

Med venlig hilsen
Ole Bindesbøll

Med venlig hilsen
Peter Flint Jensen

Hvordan forholder hegnsloven sig til en
nabos opbygning af en 25 cm høj terrænregulering med trykimprægneret træ i hele
fælles hækkens længde og bare 16 cm fra
Bøgehækken. Den 25 cm høje terrænregulering er sat op på sydsiden af hækken og
skærmer således for sol og lys til skellet, hvor
hækken står. Det kan oplyses, at det er en
bøgehæk på 5 år som har svær ved at få fat
og vokse sig fyldig.
Vi er bekymret for trykimprægneringen som
er kendt for at have skadelig indvirkning
på planter m.m. Endvidere vil vi høre, om
det er tilladt at sætte en høj, lang og lodret
afskærmning op ved vore fælles hæk.
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”SPØRG BARE”
Hegnsynsmedlemmer og sekretærer kan få
rådgivning ved henvendelse til:

Forretningsfører 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 eller tidl. formand, Sv.G. Kofoed-Dam, tlf. 40 46 00 73.

Vedr. Mark og Vejfreds-spørgsmål kan henv. ske til:
Helge Sølgaard, Tlf. 23 65 63 09,
e-mail helgesoelgaard@hotmail.co

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

Vedr. generelle spørgsmål om hegnsloven og spørgsmål om
lovfortolkning kan henvendelse rettes til NaturErhvervstyrelsen
på tlf. 33 95 80 00 eller e-mail okologi@naturerhverv.dk
Endvidere står foreningens bestyrelse altid til rådighed for en
drøftelse af hegnsynsspørgsmål.Foreningens hjemmeside med
diverse links findes på adressen www.hegnsyn.dk
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Afsender
Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning

Glædelig Jul
og Godt Nytår!
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