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Fra formanden
Så er sensommeren over os, og vi er i
gang med arbejdet igen.
Fra samtaler med borgere og Hegnsyn rundt omkring i landet, kan jeg
fornemme, at der igen er ved at være
stor aktivitet. I min egen kommune,
Ikast-Brande Kommune, er vi i gang
med de første to hegnsynsforretninger
og en fuldbyrdelse af et forlig fra et
tidligere hegnssyn.

fundet. Som
regel er det jo
kun en neutral
tredjepart, som
kan medvirke
til at få dialogen i gang
igen, således at parterne kan
komme frem til en brugbar aftale,
som holder.

Fra især nye hegnsynsmænd hører
jeg en undren over forholdet mellem
nogle naboer og sproget imellem dem.
Det er som om, man i stigende grad
må forundres over, hvor svært mange
naboer har det med hinanden, og hvor
svært det kan være at tale konstruktiv
om de forhold, der specielt vedrører
det, de er fælles om. Det kniber med
tolerancen - eller i det hele taget at
forstå, at naboen ser anderledes på
det end én selv.

Hegnsynet er en glimrende instans i
den situation. Det er her vi kan se, lytte
og vejlede, og som regel skabe grobund
for en forligssituation. Engang imellem er afstanden så stor, og viljen til at
forliges så lille, at det ikke kan lykkes.
I sådanne situationer er det vigtigt at
kende hegnsloven, så der kan afsiges
en korrekt kendelse. At vi kan agere
optimalt som hegnsynsmænd kræver,
at vi løbende uddanner os, og i den
sammenhæng er kurser et rigtig godt
redskab.

Når vi som hegnsynsfolk kommer ud på
en hegnsynsforretning, hører vi ofte, at
der har været kontakt mellem parterne.
Her er dialogen så ofte gået i stå, og
det kan der være mange årsager til. Her
er det så Hegnsynene kan komme på
banen, og det er ofte en god og billig
løsning, såvel for parterne som for sam-

Jeg vil i den forbindelse gøre opmærksom på kurset i efteråret, lørdag den 1.
november 2014 på Vissenbjerg Storkro
på Fyn. Hvor de 2 foregående kurser i
år har haft indlæg om konfliktløsning,
vil det kommende kursus bl.a. indeholde juridiske og proceduremæssige
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emner. Vi har således aftalt, at dommer
Ib Trabjerg fra Lyngby skal undervise
på kurset. Han har tidligere været foredragsholder på årsmødet og undervist
ved tidligere kurser. Desuden vil vores
samarbejdspartner advokat Peter Flint
Jensen, også undervise på kurset. Vi
arbejder på at få yderligere en eller to
indlæg mere med på kurset.
Det ovenfor omtalte indhold betyder
at der også vil være emner, som kan
have stor interesse for sekretærerne, og
der vil naturligvis være emner ud over
det grundlæggende stof. Se omtale af
kurset andet sted her i bladet, og husk
at tilmelde jer hurtigt.

At vi kan agere optimalt som hegnsynsmænd kræver, at vi løbende uddanner
os, og dertil er endagskurser et rigtig
godt og billigt redskab. Fra foreningens
side har vi en vision om hele tiden at finde nye undervisere for at skabe fornyelse.
Jeg skal således opfordre alle hegnsynsmænd og sekretærer til at deltage i det
kommende kursus lørdag d. 1. november
2012 på Vissenbjerg Storkro, Fyn.
Afslutningsvis er det mit indtryk
at Hegnsynene er kommet godt
i gang rundt omkring i landet.
Tillykke med det.
Jens Ernst Nielsen

Vederlag for hegnsyn
og vurderingsforretninger:
Et hegnsyn koster kr. 1768, som fordeles med kr. 758 til formanden
og kr. 505 til hvert af de øvrige 2 medlemmer.
Ved en vurderingsforretning efter Mark- og Vejfredsloven tilkommer
der vurderingsmændene et vederlag på kr. 1.263, som fordeles med
kr. 758 til formanden og kr. 505 til den anden vurderingsmand.
Når undtagelsesvis 3 personer deltager som vurderingsmænd udgør
hele vederlaget kr. 1.768 og fordeles som ved et hegn¬syn.
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Foreningen af Hegnsyn i Danmark
Gedhusvej 17 • 7441 Bording • Tlf. 9714 5450 • www.hegnsyn.dk

Formand:

Jens Ernst Nielsen, Ikast-Brande kommune
Gedhusvej 17, 7441 Bording
Tlf. 9714 5450 / 4043 6627
E-mail: jensnielsen145450@gmail.com

Næstformand:

Jørgen Olsen, Egedal kommune
Kirkevang 5, 3660 Stenløse
Tlf. 4030 1964
E-mail: kirkevangsgaard@mail.dk

Kasserer:

Preben Andersen, Norddjurs Kommune
Egevej 22, 8500 Grenå
Tlf. 2813 5238. E-mail: pr.a@stofanet.dk

Sekretær:

Hans Chr. Hansen, Holbæk Kommune
Vestervang 2, 4520 Svinninge
Tlf. 5926 5081. E-mail: hchh64@hotmail.com

Best.medlem:

Peter Bang Nielsen, Svendborg Kommune
Søndervej 203, 5700 Svendborg
Tlf. 6220 5123. E-mail: peterbangn@gmail.com

Forretningsfører
og redaktør:

Bent Jensen
Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning
Tlf. 9722 0397 / 6169 0397
E-mail: bentjensen@hegnsyn.dk
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Program for efterårskurset
Kl. 09.00 – 09.30

Morgenbuffet.

Kl. 09.30 – 09.45

Velkomst og præsentation.

Kl. 09.45 – 15.45

”Hegnssager og domstolene”
v. dommer Ib Hounsgaard Trabjerg.
”Hvornår skal hegnslovens
– materielle – regler fraviges”
v. advokat Peter Flint Jensen.
”Samspil mellem sekretæren og
Hegnsynet” v. sekretær, cand. jur.,
Liselotte Reimers.
”Hegnstyper og hegnspligt”
v. forretningsfører Bent Jensen.

Kl. 12.00 – 13.00

Frokost.

Kl. 14.00 – 14.30

Kaffepause.

Kl. 15.45 – 16.00

Kursusmødet afsluttes.

Tilmelding:
Senest den 24. oktober 2014
– se modsatte side

66

Tilmelding til Efterårskursusmøde
Lørdag den 1. november 2014 kl. 09-16
Hotel Vissenbjerg Storkro
Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg – Tlf. 64 47 38 80
Kroen ligger ud til den gamle hovedvej mellem Odense og Middelfart,
ca. 25 km vest for Odense.
Programmet for kurset kan ses her i bladet. Såvel hegnsynsmedlemmer,
vurderingsmænd vedr. Mark- og Vejfred samt sekretærer er velkomne.
Pris 1800,- kr. pr. deltager
Følgende tilmeldes: (Skriv venligst f for formand, m for medlem og s for sekretær)

Sidste rettidige tilmelding er fredag den 24. oktober 2014.
Send denne blanket til:
Bent Jensen
Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning
E-mail: bentjensen@hegnsyn.dk
Tilmelding kan også ske via hjemmesiden www.hegnsyn.dk
Betaling sker til Reg. Nr. 1551 kontonr. 4341707167.
Foreningens CVR-nr. er 71 492 419.
Deltagerliste fremsendes efter tilmeldingsfristen til den her anførte:
Navn og adresse

Dato og kommunens
underskrift/stempel
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Hunde, katte og
tamkaniner ud af Mark- og
Vejfredsloven
beretter her om en mindre ændring af loven.

dens familie et brev, hvori der stod at
læse, at næste gang Balder kom ind på
hans grund, ville den blive skudt.

Mange vil sikkert kunne huske hunden
”Balder” fra Dyssevej på Bognæs, som var
løbet ud fra sin indhegning og inde på
genboens grund , hvor den så blev skudt,
til stor opstandelse for alle hundevenner.

Denne hændelse er nok i høj grad medvirkende til, at der pr. 1. juli 2014 er
blevet vedtaget nye regler for strejfende
husdyr – og specielt, at mark- og vejfredsloven ikke mere omfatter hunde.

Tilsyneladende havde genboen ifølge
mark- og vejfredsloven ikke gjort noget
ulovligt, fordi han for lidt under 1 år
inden hændelsen fandt sted, gav hun-

Fra NaturErhvervsstyrelsen har vi fået
lov at bringe nedenstående lille artikel,
som beskriver de nye regler for strejfende husdyr.

Foreningens nye rådgiver i mark- og vejfredssager, tidligere formand Helge Sølgaard,
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De nye regler kan ses i ”Lov om lov
om mark- og vejfred”, som findes på
foreningens hjemmeside www.hegnsyn.dk.
Nye regler for strejfende husdyr
Fra 1. juli 2014 er det ikke længere lovligt
at skyde omstrejfende kæledyr.
Folketinget har vedtaget en ændring af
mark- og vejfredsloven, der blandt andet
betyder, at det fra 1. juli er forbudt at
skyde eller på anden måde aflive hunde,
katte og tamkaniner, der strejfer på ens
grund.
Det er fortsat tilladt at fjerne dyret fra
sin grund på en hensigtsmæssig måde,
eksempelvis ved at jage det væk eller
forsøge at indfange det.
Det er kun lovligt at nedskyde eller på
anden måde aflive dyret, hvis det angriber andre husdyr, eller der er overhæn
gende fare for, at det vil angribe person
eller ejendom.
Udlevering af bøde ved strejfende dyr.
Lovændringen indebærer, at personer,
der indfanger et dyr, som strejfer på
vedkommendes grund, ikke længere
kan kræve, at dyrets ejer skal betale for
at få sit dyr udleveret.
Dyrenes ejer risikerer dog at blive straf

fet med bøde, hvis det strejfende dyr er
til væsentlig gene, hvilket skal styrke
dyreejerens incitament til at sørge for,
at deres dyr ikke strejfer omkring og
generer andre.
Regler om omstrejfende hunde samles
i hundeloven. Med lovændringen bliver
mark og vejfredslovens regler om strejfende hunde samlet i hundeloven. Det gør
det tydeligere hvilke regler, der gælder i
forhold til hunde.
Lovændringen skal derfor ses i sammenhæng med ændringen af hundeloven,
som folketinget samtidig vedtog.
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Efterårskursus-møde
den første november
Efterårets traditionelle møde på Hotel Vissenbjerg Storkro, hvor såvel mindre erfarne som
garvede hegnsynsmedlemmer og sekretærer
hvert år mødes til en lærerig og hyggelig dag
sammen med kolleger fra hele landet, løber
af stablen den 1. november

Efterårskurset er normalt tilbagevendende hvert år, men sidste år var en
undtagelse. Der besluttede foreningen
ikke at afholde kurset på baggrund af,
at kommunalvalget var lige på trapperne,
og at vi forudså en stor udskiftning af
hegnsynsmedlemmer over hele landet.
Nu er vi så godt i gang med en ny fireårs periode, og der har som forudsagt
været en stor udskiftning blandt såvel
vore hegnsynsmedlemmer som sekretærer. Det afspejlede sig her i foråret i,
at der var endog meget stor interesse for
vore 2 begynderkurser. I alt 86 deltog i
kurserne og 30 måtte pga. pladsmangel
henvises til i stedet at deltage i efterårskurset.
Vi håber og tror derfor på en stor deltagelse den 1. november, hvor vi har
sammensat undervisningen, så den
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stofmæssig går videre end begynderkurserne, men alligevel sådan, at vi så at
sige favner alle på denne dag. Samtidig
skal det ikke glemmes, at samværet og
snakken med andre, og derigennem
udveksling af erfaringer, er en vigtig
pointe i at mødes på denne måde.
Deltagerne kan i øvrigt forvente et kvalificeret og spændende kursusforløb.
Programmet kan ses andet sted i dette
blad, og tilmeldingen kan foregå via
kuponen her i bladet, via hjemmesiden
www.hegnsyn.dk eller direkte på mail
til forretningsføreren.
Underviserne
Undervisningen på kursusdagen er lagt

i hænderne på 3 erfarne og kompetente
fagfolk. Efter overstået morgenbuffet
og velkomst af formanden, bliver det
i en ikke nærmere fastlagt rækkefølge
dommer Ib Hounsgaard Trabjerg, Lyngby, advokat Peter Flint Jensen, Ringe,
sekretær cand. jur. Liselotte Reimers,
Roskilde og forretningsfører i Foreningen af Hegnsyn Bent Jensen.
Endags kurset er i forhold til andre
tilsvarende kurser, udbudt til en særdeles favorabel pris – en ikke uvæsentlig detalje, som man i disse krisetider kan benytte som argument,
hvis man mødes med en misforstået
påholdenhed i sin kommune. Det er
trods alt kommunernes ansvar, at såvel
sekretærer som hegnsynsmedlemmer
er uddannede og opdaterede, så de
kan bestride hvervet på en ordentlig
og værdig måde.
Tilmelding til kurset kan ske via mail
til forretningsføreren, via foreningens
hjemmeside www.hegnsyn.dk eller ved
at klippe skemaet i bladet ud, udfylde
det og sende det til forretningsføreren.
Som nævnt er såvel foreningens medlemmer (hegnsynsmedlemmer), som
vurderingsmænd i henhold til markog vejfred og kommunale sekretærer
meget velkomne.
-benje

Kursets undervisere:
venstre side, Ib Hounsgaard
Trabjerg. Højre side, Peter Flint Jensen
øverst, i midten Liselotte Reimers
og nederst Bent Jensen
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Indbliksgener
versus udsigtsgoder

Det ser ud som om udsigten over Roskilde
Fjord værdsættes meget højt. I 2012 omtalte
vi således en retssag, hvor udsigten vandt
over indbliksgenerne. Her i sommer stod der
så, i en anden sag, et nyt slag mellem ind og
udsigt – læs her, hvordan det gik.
Vi omtalte her i Ret & Skel nr. 132 i
2012, side 15 en sag, hvor slaget mellem
to naboer stod mellem hensynet til den
ene nabos fjordudsigt og den andens
indbliksgener fra naboen. Her vægtede
retten udsigten højere, end Hegnsynet
havde gjort det i deres kendelse.
I en ny sag i samme genre skulle retten
i Roskilde så i juni 2014 afgøre, om det
igen var udsigten, der skulle blive den
klare vinder.
12

Hegnsynet i Roskilde Kommune havde
i august sidste år afgjort sagen med en
kendelse. Klagerens (A) påstand i hegnssagen var, at indklagede (B) havde opsat
et eget fast hegn med en højde på 180
cm, og at hun ønskede dette hegn fjernet
og det eksisterende fælleshegn i form af
en hæk bibeholdt i en højde på 110 cm,
så hendes udsigt over Roskilde Fjord og
havn ikke blev ødelagt.
Indklagede (B) ønskede ikke at fjerne
sit eget hegn langs fælleshegnet, da det
beskyttede ham mod indbliksgener fra
klagerens side.
Hegnsynet konstaterede ved synsforretningen, at B havde opsat 4 fag lukket
plankeværk med en højde på 175 cm

målt fra hans egen grund, der ligger 70
cm lavere end A’s grund, og de fandt,
at plankeværket spærrede for A’s udsigt
over fjorden.

I retten

Der kunne ikke opnås forlig mellem
parterne, hvorfor Hegnsynet afsagde
følgende kendelse:

Sagsøgeren (B) havde i retten påstået, at
A skulle anerkende, at deres fælles hegn
skulle have en højde på 1,80 meter målt
fra jordniveauet ved skellinjen.

Hegnsynet afgør, at de 4 fag plankeværk
fjernes af indklagede (B)da:
1. Plankeværket beskadiger fælleshegnet
(spireahæk), der er beskåret ind til stammen, og umuliggør vedligeholdelse af
fælleshegnet, jfr. hegnslovens § 19, stk. 1

B indbragte efterfølgende sagen for Retten i Roskilde, der afgjorde sagen den
25. juni 2014.

B påstod endvidere, at A skulle anerkende det fire fags plankeværk, der var
opsat af ham, skulle bevares.

2. Høje plankeværk er ikke sædvanligt
hegn i området, jfr. § 10, stk. 1.
Fælleshegnet skal fremover holdes i en
højde af 1,10 meter målt fra niveauet på
klagers (A) grund på de første 4 meter
regnet fra tværgående hæk langs vejen,
således at udsigten over Roskilde Fjord
fra klagers ejendom bibeholdes, jfr. §
10, stk. 1.
Den fremtidige vedligeholdelse af fælleshegnet foretages af begge parter på
deres respektive sider.
Plankeværket skal være fjernet senest
den 8. september 2013.
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Subsidiært påstod B, at A skulle tilpligtes
til at anerkende, at fælleshegnets højde
skulle fastsættes til den højde retten
måtte finde passende, dog ikke under
1,60 meter målt fra jordniveauet ved
skellinjen.
Sagsøgte (A) påstod frifindelse, således
at Hegnsynets kendelse blev stadfæstet.
Retten var på besigtigelse på de to ejendomme og havde endvidere nyere og
ældre fotos af fælleshegnet at holde sig
til. I sagen blev foruden de to parter
afhørt en række vidner i form af ekskone, samlever og naboer.
Af parternes forklaringer fremgik, at alt
var startet godt mellem de to naboer. B
var flyttet ind i 2008. Det fik imidlertid
en ende i 2010/2011, da de to parter
blev uenige om forskellige forhold.

14
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Medens enigheden herskede, havde B
bl.a. fældet et stort træ, der generede A’s
udsigt, og der var enighed om at holde
fælleshegnet på ca. 1 meters højde.
I slutningen af 2011 følte B sig så chikaneret af A, at han forlangte en højde af
fælleshegnet på 1,80 meter. Chikanerierne bestod bl.a. i, at A fra sin forhave
nedstirrede ham og hans gæster eller
familie, der kom på besøg. A kunne
eksempelvis finde på at løbe ned til
hegnet og give dem fuckfingeren. B
hævdede således, at chikanerierne var
en af de væsentligste årsager til, at hans
ekskone på et tidspunkt flyttede. Han
havde forgæves søgt at få politiet til at
tage sig af chikanerierne.
Omvendt kunne A berette om adskillige
tilfælde af chikanerier fra B og dennes
tidligere hustru. Hun havde således også

forgæves) bedt politiet om at gribe ind,
da hendes søn blev kraftigt chikaneret.
De fire fag plankeværk var uden varsel
blevet opsat sommeren 2013, medens A
og dennes samlever var i sommerhus.
Efterfølgende oplyste B, at han havde
modtaget rådgivning fra kommunen, der
havde oplyst, at det var fuldt lovligt og
at plankeværket stod på hans ejendom.
Parternes synspunkter
Sagsøgeren (B) anførte i sit påstandsdokument for retten bl.a.:
Det mellem ejendommene opsatte plankeværk er placeret 0,5 meter fra skel
på B’s grund. Hegnet er derfor et ”eget”
hegn, jf. hegnslovens § 1.
Egne hegn må have samme højde som
fælleshegn med et tillæg svarende til
afstanden fra hegnet til skellinjen, jf.
hegnslovens § 2.
Det fremgår af hegnslovens § 10, stk.
6 at fælleshegn mellem ejendomme i
boligbebyggelsesområder skal have en
højde på 1,80 m fra niveau. Det eget
hegn placeret på B’s grund kan dermed
have en højde på 2,30 m fra niveau. Det
opsatte hegn er tydeligt lavere.
Allerede af den grund bør sagsøger have
medhold i de nedlagte påstande.

Der foreligger ikke sådanne ”ganske særlige forhold”, der berettiger, at det eget
hegn skal have lavere højde, jf. hegnslovens § 10, stk. 6.
Sagsøgte (A) har tidligst fra 2011 haft
udsigt ud over fjorden fra den mod Dragevej opførte terrasse, da terrassen først
er færdiggjort i 2011 og da udsigten tidligere har været spærret af bevoksning og
træer. A har fortsat udsigt over fjorden
fra terrassen. A har endvidere udsigt
over fjorden fra de øvrige terrasser på
hendes ejendom.
Høje plankeværk er ganske sædvanlige
som hegn imellem ejendommene i området, jf. vedhæftede fotografier af forskellige hegn på vejen.
Plankeværket beskadiger på ingen
måde hækken.
A og hendes søn har siden 2010 chikaneret B, hans tidligere hustru, gæster
og familiemedlemmer, når de besøgte
B, dokumenteret ved vidneførsel. A’s
mulighed for at udføre chikane over for B
bliver mindre med opsætning af hegnet.
Der foreligger derfor ikke de i hegnslovens § 10, stk. 6 anførte ”ganske særlige
forhold”, hvorfor højden på hegnet skal
fastsættes i overensstemmelse med det
altovervejende udgangspunkt i hegnslovens § 2. Tværtimod er opsætningen
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af hegnet fuldt ud berettiget som følge
af A’s chikane.
Det bestrides, at der er indgået en aftale
mellem parterne om, at hegnet i de første
4 meter fra vejen og ind i skel mellem
parternes ejendomme kun skulle have
en højde på 1,10 m.
Sagsøgte (A) anførte i sit påstandsdokument bl.a.:
• At opsætningen af plankeværket er en
overtrædelse af hegnslovens § 10, stk. 1.
• At plankeværket generer A’s udsigt
mod fjorden.
• At plankeværket på uheldig måde
ændrer landskabsbilledet.
At plankeværket ødelægger fælleshegnet
(hækken).
Rettens begrundelse og afgørelse
Retten har ikke efter en besigtigelse
grundlag for at fastslå, at Hegnsynets
beskrivelse af de faktiske forhold ikke
er korrekte.
Selv om fælleshegnet set fra A’s ejendom
ved rettens besigtigelse fremstod normalt
voksende, giver det heller ikke i sig selv
retten tilstrækkelig sikkert grundlag for at
tilsidesætte Hegnsynets vurdering af, at
plankeværket beskadiger fælleshegnet og
umuliggør en vedligeholdelse af samme.
16

Allerede af denne grund tiltræder retten
Hegnssynets afgørelse efter hegnslovens § 19, stk. 1 om, at B skal fjerne det
opsatte plankeværk.

Plankeværket skulle væk
Som sagen foreligger oplyst for retten må
det lægges til grund, at parterne er enige
om, at det eksisterende fælleshegn skal
bevares og med de nuværende dimensioner, bortset fra højden de første fire meter
regnet fra den tværgående hæk langs vejen.
Efter hegnslovens § 10, stk. 1 skal der
ved fastsættelsen af et fælleshegns højde
tages hensyn til, at det yder en rimelig
beskyttelse mod fredskrænkelser, og at
det ikke i højere grad end nødvendigt
spærrer for blandt andet en udsigt. Af
bestemmelsens stk. 6, 2. pkt. følger endvidere, at højden af et fælleshegn som
udgangspunkt fastsættes til 1,80 m, hvor
ikke ganske særlige forhold taler derimod. Sådanne forhold foreligger efter
praksis blandt andet i tilfælde, hvor
en grundejer har et berettiget krav på
udsigt.
Mod A og dennes samlevers forklaringer har B ikke ved den øvrige bevisførelse godtgjort, at A ikke i en længere
årrække forud for B’s opsætning af

plankeværket har haft en fjordudsigt
fra den omhandlede terrasse på sin
ejendom.
Der er endvidere ikke grundlag for
at tilsidesætte Hegnsynets vurdering
af, at denne udsigt alene kan bevares
uhindret, hvis fælleshegnet de første
fire meter regnet fra den tværgående
hæk langs vejen holdes i en højde
på 1,10 meter målt fra niveauet på
A’s grund (som er 70 cm højere end
B’s. Red.).

fortsat er alvorlige og gensidige uoverensstemmelser, som i hvert fald tidligere
er kommet til udtryk med nedstirren
samt nedladende tilråb og gestikulationer.
Som til dels erkendt af A lægges det efter
forklaringerne endvidere til grund, at
hun også har rettet dette mod gæster og
andre, der er kommet på B’s ejendom,
og at dette ophørte efter hans opsætning
af det massive plankeværk.
På denne baggrund findes A’s krav på

Det må efter de afgivne forklaringer
lægges til grund, at der gennem en lang
periode mellem parterne har været og

udsigt at burde vige for B’s krav på
beskyttelse mod fredskrænkelser, og
højden på fælleshegnet sat så højt, at
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muligheden for fremtidige, lignende
fredskrænkelser begrænses.
Da det ikke findes nødvendigt, at denne
højde fastsættes til 1,80 m, og da retten
ikke er forelagt oplysninger, der giver
grundlag for at fastsætte en anden højde,
tages udgangspunkt i B’s i anden række
(subsidiært) nedlagte påstand.
Derfor tiltræder retten Hegnsynets kendelse af 1. august 2013 med de ændringer, som er fastsat nedenfor.
Efter sagens forløb og udfald har begge
parter vundet og tabt for en i det væsentlige lige stor del, og sagens omkostninger ophæves derfor.
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Thi kendes for ret
Hegnsynet i Roskilde Kommunes kendelse af 1. august 2013 stadfæstes således, at
fælleshegnet mellem ejendommen beliggende…, tilhørende B og ejendommen
beliggende… tilhørende A, de første 4
meter regnet fra den tværgående hæk
langs vejen fremover skal holdes i en
højde på 1,60 m målt fra jordniveau
ved skellinjen.
B skal senest den 23. juli 2014 fjerne det
af ham opsatte 4 fags massive plankeværk.
Ingen af parterne skal betale sagsomkostninger til den anden pat eller statskassen.
-benje

BREVKASSE v. adv. Peter Flint Jensen
Spørgsmål om Levende hegn langs privat fællesvej
Hej,
Jeg har lige et spørgsmål, om et levende hegn.
Hegnet står op til Radbyvej 48 og 50, en privat vej, dette hegn er placeret ca. 1 - 1,5
m fra en skelpæl og er 4m højt og vælter ind over vejen, så de lastbiler / varevogne,
der vil bakke ned til os, ikke kan, da der ikke er plads nok, til at de kan bruge
deres bak spejle.
I 2011 fik vi det så klippet, og betalte regningen selv, hvorefter vi talte med naboen,
om vi ikke kunne finde ud af at holde det hegn sammen, hvor han bare svarede,
at det havde der ikke været problem med før, så er der ikke sket mere i mere i den
sag. Nu står vi så med samme problem, at vi skal til at finde en hegnsklipper, og
selv betale. Kan det være rigtigt, da han så pålægger os en udgift.
Hvad gør vi?
Med venlig hilsen
Mikael Jørgensen

Svar
Om vedligeholdelsen af levende hegn
mod bl.a. veje, hvor andre end hegnets ejer er berettiget til at færdes, gælder efter hegnslovens § 18, stk. 5, at
disse skal holdes studsede således, at

målet, går jeg ud fra, at den omtalte
”nabo” er ejeren af ejendommen beliggende Radbyvej 48.

bevoksningen bl.a. ikke er til ulempe
for færdslen.

jeg endvidere ud fra, at det omtvistede
hegn står langs skellet mod øst og ikke
i vejens vestlige side, dvs. ikke inde på
grunden beliggende Radbyvej 48. Da

Da kun 2 ejendomme er nævnt i spørgs-

Ud fra det fremsendte materiale går
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det desuden nævnes, at hegnets midte
er ca. 1 – 1,5 m fra skel, tolker jeg det
således, at hegnet ikke er placeret på
grunden beliggende Radbyvej 48, men
derimod på ejendommen beliggende
øst herfor, samt at der er tale om et
eget hegn.
Det er således ikke ejeren af ejendommen beliggende Radbyvej 48, men derimod ejeren af ejendommen beliggende
øst herfor, der er pligtig at opfylde
hegnslovens § 18, stk. 5.
Det kan bemærkes, at der i hegnslovens
kapitel II om rejsning af nye hegn er en
særregel i § 11 om hegn langs gade, vej

mv., der efter praksis tillige anvendes
på eksisterende hegn.
Denne bestemmelse ses dog ikke som
den umiddelbart mest relevante i nærværende sammenhæng, ligesom en nærmere omtale af reglen vil overskride
brevkassens rammer.
Det kan endelig bemærkes, at lov om
private fællesveje også har bestemmelser, der kan være relevante, men som
det også vil føre for vidt at omtale nærmere her.
Med venlig hilsen
Peter Flint Jensen

BREVKASSE
Vi besvarer gerne spørgsmål i RET & SKEL’s brevkasse.
Her kan du få svar på dine spørgsmål om hegnsloven og alle de love,
som relaterer sig til Hegnsynenes arbejde.
Skriv dit spørgsmål allerede
i dag og send det til
Ret & Skel
Mylius Erichsens Vej 23
7400 Herning
eller mail til
bentjensen@hegnsyn.dk
... og få svar her i bladet.
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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.
Hegnsynssekretærer 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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SYNSPUNKTER OG DEBAT
Fat papiret og giv dit besyv med!
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

„SPØRG BARE“
Hegnsynsformænd kan i nogen udstrækning få rådgivning ved henvendelse til:
Tidl. formand
Svend Gunnar Kofoed-Dam
Tlf. 5649 6173 · E-mail: sv.gunnar@dlgmail.dk
Vedr. Mark og Vejfreds-spørgsmål kan telefonisk henvendelse ske til:
Helge Sølgaard
Tlf. 45 89 06 82
E-mail helgesoelgaard@hotmail.com
Vedr. generelle spørgsmål om hegnsloven og spørgsmål om
lovfortolkning kan henvendelse rettes til NaturErhvervstyrelsen
på tlf. 33 95 80 00 eller e-mail landbrugsloven@naturerhverv.dk
Endvidere står foreningens bestyrelse altid til rådighed for en
drøftelse af hegnsynsspørgsmål.
Foreningens hjemmeside med diverse links findes på:

www.hegnsyn.dk
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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.
Webmaster:
Torben Østerbæk, tlf. 9827 1738

Henvend dig til forretningsføreren!
Vedr. RET & SKEL
• når det ikke skal fremsendes mere, eller det
skal sendes til en anden person
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• ved adresseændringer
• ekstra eksemplar ønskes, eller tegning af et abonnement
(koster i begge tilfælde kr. 100 pr. år).

Derfor - ram plet ved at ringe eller skrive til:
Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning
Tlf. 6169 0397. E-mail: bentjensen@hegnsyn.dk
eller via foreningens hjemmeside: www.hegnsyn.dk
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Afsender
Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning

Kunsthegn

B

