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Fra formanden

På vej ind i efteråret er vi godt i gang 

med arbejdet igen. Fra samtaler med 

borgere og Hegnsyn rundt omkring 

i landet, kan jeg fornemme, at der er 

stor aktivitet igen efter sommerferien.

Afslutningen af den nuværende valg-

periode nærmer sig. Og nye hegnsyn 

skal snart udpeges. Jeg vil i denne 

forbindelse minde om, at Hegnsynene 

altid skal sørge for at have kompe-

tencerne i orden, både ved at være 

godt forberedte, når vi går ud i for-

retninger, og ved at sørge for at holde 

os ajour med uddannelse indenfor 

vores arbejde. 

Efter mine beregninger, har der ikke 

tidligere været så mange hegnsyns-

mænd og sekretærer på kursus, som i 

forrige valgperiode, og denne tendens 

har fortsat i denne valgperiode. Vi 

håber tendensen vil fortsætte i næste 

valg periode. Det vil glæde forenin-

gen. 

Men der er også hegnsynsmænd og 

kommuner, der lader en del tilbage 

at ønske, med hensyn til uddannelse. 

Det er vigtigt at kommuner og Hegn-

synene er klar over, at uddannelse og 

selvstudium er nødvendigt inden for 

fl ere discipliner for at være hegnsyns-

mand, bl.a. 

jura og kon-

fl iktmægling.

Det er vig-

tigt løbende, 

at orientere 

jeres kom-

munalbestyrelse og partiorga-

nisation om jeres arbejde og uddan-

nelse, samt betydningen heraf. Så har 

partiorganisation og kommunalbesty-

relse en bedre mulighed for at for-

stå behovet for løbende uddannelse, 

og kan dermed også understøttes 

i udvælgelsen af nye eller tidligere 

medlemmer til de nye Hegnsyn. Jeg 

er bekendt med, at der mange steder 

er en tradition for genudpegning, og 

herved bibeholdes kompetencer og 

erfaringer.

Hegnsloven kræver, at der i Hegn-

synet skal være både en plantnings-

kyndig og en bygningskyndig. Dette 

gælder også de personlige supplean-

ter. Det skal påpeges, at der fra juni 

2008 ikke længere er nogen alders-

grænse på 70 år, for beskikkelse af 

hegnsynsmedlemmer og vurderings-

mænd efter Mark- og vejfredsloven. 

Baggrunden for lovændringen om 

at ophæve den generelle pligtige 
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beskikkelsesalder på 70 år, skal 

navnlig ses på baggrund af Velfærds-

aftalen fra 2006. Velfærdsaftalen blev 

indgået i 2006 mellem regeringen 

(Venstre og Det Konservative Fol-

keparti), Socialdemokraterne, Dansk 

Folkeparti og Det Radikale Venstre 

om fremtidens velstand, velfærd og 

investeringer i fremtiden. 

Efter Velfærdsaftalen bør der gene-

relt ikke være pligtige aldersgrænser. 

Dette skal bl.a. ses i lyset af den sti-

gende levealder, og ønsket om ikke at 

diskriminere på grund af alder. Ifølge 

regeringsgrundlaget ”Mulighedernes 

Samfund 2007”, ville regeringen i 

overensstemmelse hermed søge den 

pligtige afgangsalder på 70 år for tje-

nestemænd og andre ophævet. Dette 

blev fastlagt i Lov nr. 484 af 19. juni 

2008 om ”Ændring af lov om tjene-

stemænd”, og forskellige andre love, 

bl.a. ”Hegnsloven” og ”Mark- og vej-

fredsloven”. 

Dette skal såvel vi, som de der udpe-

ger hegnssynsmedlemmer, være 

opmærksomme på, idet man vel må 

sige, at denne lovgivning stiller større 

krav til selvdisciplin og udpegende 

myndigheds evne til at vurdere den 

enkeltes formåen. Ændringen betyder 

at hegnssynsmedlemmer og udnæv-

nende myndigheder, er nødt til at være 

mere opmærksomme på, om folk har 

deres åndelige og fysiske habitus m.v. 

intakt, og er i stand til at bestride 

hvervet. 

Der bør også tænkes på kønsfordelin-

gen ved udpegningen. Hegnssynene 

og de udnævnende myndigheder skal 

være opmærksomme på dette af hen-

syn til ligestilling. Andelen af kvinde-

lige hegnsynsmedlemmer kender vi 

ikke nøjagtigt for nuværende, men den 

er meget lav. Det er den almindelige 

opfattelse, at det er vigtigt, at vi har 

et politisk system, inklusive råd og 

nævn, der afspejler, at der er ca. lige 

mange kvinder og mænd i befolknin-

gen. Forudsætningen er naturligvis, 

at det er de bedst egnede og at alle, 

uanset køn, opfylder de kvalifi kationer 

som hegnsloven kræver.  

Der afholdes ikke efterårskursus i 2017 

på grund af, at det er ved at slut på 

valgperioden. I stedet afholdes ekstra 

kurser i starten af 2018.

                Jens Ernst Nielsen
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Foreningen af Hegnsyn i Danmark
Gedhusvej 17  •  7441 Bording  •  Tlf. 9714 5450  •  CVR nr.: 71492419   •  www.hegnsyn.dk

Vederlag for hegnsyn og vurderingsforretninger 
fra 1. januar 2017:

Et hegnsyn koster kr. 1.806,- som fordeles med kr. 774,- til formanden og kr. 516,- 

til hver af de øvrige 2 medlemmer.

Ved en vurderingsforretning efter Mark- og Vejfredsloven tilkommer der 

vurderingsmændene et vederlag på kr. 1.290,- som fordeles med kr. 774,- til 

formanden og kr. 516,- til den anden vurderingsmand. 

Når undtagelsesvis 3 personer deltager som vurderingsmænd udgør hele 

vederlaget kr. 1.806,- og fordeles som ved et hegnsyn.

Jens Ernst Nielsen, Ikast-Brande kommune

Gedhusvej 17, 7441 Bording

Tlf. 9714 5450 / 4043 6627

E-mail: jensnielsen145450@gmail.com

Jørgen Olsen, Egedal kommune

Kirkevang 5, 3660 Stenløse

Tlf. 4030 1964  |  E-mail: kirkevangsgaard@mail.dk

Preben Andersen, Norddjurs Kommune

Egevej 22, 8500 Grenå

Tlf. 2813 5238 |  E-mail: pr.a@grenaas.net   

Hans Chr. Hansen, Holbæk Kommune

Vestervang 2, 4520 Svinninge

Tlf. 2926 2945 |  E-mail: HCHH64@hotmail.com

Peter Bang Nielsen, Svendborg Kommune

Søndervej 203, 5700 Svendborg

Tlf. 6220 5123  |  E-mail: peterbangn@gmail.com

Bent Jensen

Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning  

Tlf. 6169 0397

E-mail: bentjensen@hegnsyn.dk

Formand: 

Næstformand:

Kasserer:

 

Sekretær: 

Best.medlem:

Forretningsfører

og redaktør:
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Flere hegnsynssekretærer og formænd 
har henvendt sig til foreningen i anled-
ning af, at man har modtaget anmod-
ninger fra en forsker, der ønsker akt-
indsigt i hegnssager til 
forskningsmæssig brug. 
Det viser sig, at den 
pågældende rekvirent 
er en af vores fore-
dragsholdere ved sid-
ste årsmøde, cand.jur. 
Niels Langager, Århus 
Universitet, der ønsker 
at se nærmere på nogle 
af vore sager. Henven-
delserne til foreningen 
har gået på, om man 
kan give udenforståen-
de aktindsigt i hegns-
sager?

Lad os indledningsvis slå fast, at der 
ikke fi ndes særlige regler for aktindsigt 
i hegnssager, hvorfor retsplejelovens 
regler som udgangspunkt er gældende 
for området. 

Retsplejeloven fastslår, at enhver 
kan forlange at få udleveret kopi 
af domme og kendelser samt af 
beslutninger om sagsomkostninger i 
borgerlige sager. Parterne i en sag kan 
normalt få udskrifter af dombog, rets-
bog og bilag, der er fremlagt i sagen.

Forskere kan som udgangspunkt få 
udskrifter af dombog og retsbog. Der 

gælder dog særlige regler for journa-
listers brug af udskrifter.

Bendt Berg skriver supplerende i sin 
kommenterede hegnslov, 
at hver af en hegnssags 
parter har adgang til at 
blive gjort bekendt med og 
udtale sig om den anden 
parts procesmateriale og 
det øvrige materiale, som 
danner grundlag for Hegn-
synets afgørelse. Hegnsa-
gens parter har derfor 
altid ubegrænset aktind-
sigt i deres egen hegnsags 
dokumenter. Men hvad 
med udenforstående, her-
under forskere?

Forskere har en særlig adgang 
Det følger af retsplejelovens § 41 e, stk. 
1, 2. pkt., at forskere kan få aktindsigt 
i et større antal sager, hvis det er til 
brug for videnskabelig forskning.
Af lovbemærkningerne fremgår, at når 
en forsker søger aktindsigt til brug 
for videnskabelig forskning, vil ret-
ten normalt uden videre lægge dette 
til grund, medmindre særlige forhold 
giver anledning til at formode, at akt-
indsigt reelt søges med henblik på 
uvedkommende formål.

Forskeren skal som udgangspunkt 
kunne angive det dokument eller den 
sag, der søges aktindsigt i. Har den 

Kan eksempelvis en forsker få aktindsigt i hegnssager og i givet fald i hvor 

meget? Vi har prøvet at dykke ned i emnet. 

Aktindsigt i hegnssager
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forsker, der anmoder om aktindsigt, 
ikke på forhånd et vist kendskab til 
dokumenterne eller sagernes eksistens, 
må anmodningen behandles efter reg-
len om meroffentlighed i retsplejelo-
vens § 41 g. 

Formålet med bestemmelsen om 
meroffentlighed er at markere, at myn-
dighederne bør imødekomme rimeligt 
begrundede anmodninger om merof-
fentlighed.

Meroffentlighed bør ifølge lovbemærk-
ningerne navnlig overvejes i to situa-
tioner:

1) Ved rimeligt begrundede anmod-

ninger fra journalister. 

2) Ved anmodninger fra forskere til 

brug for seriøse forskningsprojekter af 

væsentlig samfundsmæssig interesse

I henhold til det ovenstående, er vi der-

for nået frem til svaret på det indleden-

de spørgsmål. Såfremt det alene er selve 

kendelserne, der ønskes aktindsigt i, 

kan enhver efter anmodning få adgang 

til aktindsigt i selve kendelserne og få 

udleveret kopier mod betaling.

Derimod kræves der, når man ikke er 
part i sagen, en individuel og væsentlig 
interesse, før der er ret til at se yderli-
gere dokumenter, medens forskere til 
videnskabelige formål kan få udvidet 
aktindsigt, så de også kan få udskrift 
af protokollen.

Det fremgår af § 5 i bekendtgørelse 
nr. 246 (samme bekendtgørelse, som 
omfatter hegnsynets vederlagstakster), 
at for kopier af henholdsvis hegnsynets 
protokol og protokollen for vurderings-
forretninger efter mark- og vejfreds-
loven betales 10 kr. for første påbe-
gyndte side og 1 kr. for hver påbegyndt 
følgende side.
                                   Af Bent Jensen

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 medlem-

mer af Hegnsyn i alle landets kommu-

ner. Alle medlemmer har stemmeret.

Hegnsynssekretærer og vurderings-

mænd i henhold til lov om mark- og 

vejfred kan deltage i alle forenin-

gens 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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De nyvalgte kommunalbestyrelser har 
bla. til opgave i forbindelse med deres 
konstituering at udpege hegnsynsmed-
lemmer til den kommende kommunal-
bestyrelsesperiode fra 2018. 

Det er erfaringen hos Foreningen 
af Hegnsyn, at der ind imellem sker 
fejl omkring udpegningen af hegn-
synsmedlemmer – fejl, som kan give 
alvorlige problemer ved Hegnsynenes 
efterfølgende udførelse af jobbet.
I et forsøg på at undgå denne situa-
tion, skal foreningen derfor tillade sig 
at minde om nogle forhold, som skal 
tilgodeses ved udpegningen:

•  Et hegnsynsmedlem skal være 

myndig og uberygtet.

 
•  Der kræves et rimeligt kendskab til 

lokale forhold og egnens skikke.

•  Der kræves en vis sagkundskab hos 

hegnsynsmændene.

•  Hegnsynsmændene må kunne 

sætte sig ind i hegnslovens vanske-

lige bestemmelser.

•  For hver kommune nedsættes 

mindst ét Hegnsyn med 3 med-

lemmer, af hvilke den ene skal 

beskikkes som formand. 

Vi skal snart til kommunalvalg i Danmark, og efter dette valg sammensættes 

Hegnsynene for de næste 4 år fra 1. januar 2018.

Specielt til kommunalbestyrelsesmedlemmer:

Vedrørende udpegning 
af Hegnsyn 
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•  For hvert af de 3 hegnsynsmedlem-

mer beskikkes en suppleant, som 

er medlemmets personlige stedfor-

træder.

 

•  Der er ingen øvre aldersgrænse 

for de udpegede. (tidl. gjaldt en 

70 års grænse). Er man over 60 år 

er man ikke pligtig til at modtage 

beskikkelse.

•  Mindst ét af hegnsynsmedlemmer-

ne skal være plantningskyndig, og 

i kommuner med bymæssig bebyg-

gelse på min. 1000 indbyggere skal 

der tillige udpeges ét bygningskyn-

digt medlem (med kyndige menes 

ikke sagkyndige, men at de pgl. 

skal have et vist kendskab til områ-

derne).

•  Hegnsloven fastslår, at det er 

formanden, der leder hegnsynsfor-

retningen. I tilfælde af forfald, ved 

sygdom, inhabilitet eller lignende 

er det vigtigt, at formandens sup-

pleant er bekendt med hegnslovens 

regler, da han/hun så skal lede en 

hegnsynsforretning.   

Hegnsloven er en forholdsvis kom-
pliceret lov, som med ændringer  
hen ad vejen ikke er blevet lettere  
at administrere.

Foreningen afholder kurser og kon-
ferencer, som tilstræber at klæde 
medlemmerne bedst muligt på til at 
udføre denne opgave. Det skal derfor 
anbefales, at kommunen afsætter de 
fornødne midler til medlemskab og 
uddannelse af Hegnsynet, idet der bl.a. 
med den ændrede lovgivning stilles 

stadig større krav til overholdelse af 
de formelle regler i hegnsloven, samt 
til udfærdigelse af korrekte kendelser 
i forbindelse med sagerne.

Det er i øvrigt blevet en hovedregel, at 
kommunerne stiller sekretariatsbistand 
til rådighed for Hegnsynet, så borgerne 
bla. kan søge vejledning her, uden at 
Hegnsynet derved bliver inhabilt.

Det er vort håb, at ovenstående må blive 
en vejledning til de nye kommunalbesty-
relser i forbindelse udpegning og uddan-
nelse af de kommende Hegnsyn.

Samme forhold er i princippet gæl-
dende ved udpegning af Mark- og Vej-
freds vurderingsmænd, og det er ret 
almindeligt – og hensigtsmæssigt - at 
det er de samme personer, der går igen 
i de to nævn.

-benje
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Hvordan skal Hegnsynene forholde 
sig til, at en eller begge parter i for-
bindelse med en hegnsynsforretning 
ønsker at optage lyd eller billeder af 
forretningen.

Ret & Skel har forelagt pro-
blemstillingen for Stig Gun-
dersen i NaturErhvervssty-
relsen, ligesom vi har kigget 
i Bendt Bergs kommente-
rede hegnslov. Besvarelsen 
af spørgsmålet må herefter 
bygge på det faktum, at 
hegnsynsforretninger er 
offentlige.

Stig Gundersen er således enig med 
Bendt Berg i følgende:

”Pressen har adgang til møderne, 

eventuelt med forbud mod at nævne 

navne. En part eller partsrepræsentant 

kan optage forklaringer m.v. på bånd 

(eller andet medie. Red.), når modpar-

ten er bekendt hermed, såfremt det kan 

ske uden gene for forhandlingerne. 

Spørgsmålet afgøres i hvert enkelt til-

fælde af Hegnsynet.

Hegnsynets møder, hvor 

Hegnsynet voterer og træf-

fer afgørelse i en sag, er ikke 

offentlige møder”.

Med hensyn til pressens adgang 
skal tilføjes, at parterne kan 
forbyde pressen at komme 
ind på hans private grund, 
jfr. Grundlovens § 72 om 
boligens ukrænkelighed. 

Det skal samtidig understre-
ges, at parterne efter samme bestem-
melse kan forbyde såvel modpar-
ten som Hegnsynet adgang til hans 
private grund. Omvendt kan han 
ikke hindre Hegnsynet, pressen 
og andre at færdes på vejarealer 
og fællesarealer.
           -benje

Må parterne i en hegnssag optage en hegnsynsforretning på eksempelvis 

elektroniske medier? Det spørgsmål har bragt fl ere hegnsynsformænd i tvivl.

Klar til optagelse?

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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Et hegn er enten ”fælles” 
eller ”eget”
Enhver grundejer har krav på at få 

opsat et fælleshegn i skellet til naboen. 

Hvordan kan naboens ”eget hegn” så 

forhindre dette, og hvis det gør, funge-

rer naboens hegn så som et fælleshegn. 

Hvis det fungerer som et fælleshegn 

– hvem skal så vedligeholde det??

Mange Hegnsyn har det svært med 

disse spørgsmål, så vi forsøger her 

med en tydeliggørelse af reglerne.

Lad mig indledningsvis slå fast, at der 
ikke i hegnslovens fi ndes et begreb, 
der fastslår, at et eget hegn kan fungere 
som et fælleshegn, eller omvendt!
Til gengæld tror jeg ikke, at der fi n-
des ret mange blandt vore hegnsyns-
medlemmer, der ikke på et eller andet 
tidspunkt har henvist til, at naboen 
til et eget hegn ikke kan forlange et 
fælleshegn opsat i skellet, jfr. Hegns-
lovens § 7, stk. 1, fordi det af naboens 
allerede opsatte egne hegn fungerer 
som et fælleshegn mellem ejendom-
mene, herunder at det markerer en 
tydelig adskillelse mellem disse, at det 
er afpasset efter de tilstødende ejen-
dommes karakter, og at det yder en 
rimelig beskyttelse mod fredskræn-
kelser.

Terminologien er bare i den forbin-
delse forkert – et hegn er enten et eget 
hegn eller et fælleshegn. Det kan ikke 

fungere som noget andet. Men et eget 
hegn, der fungerer som et forsvarligt 
hegn mellem naboerne, kan efter 
hegnslovens § 11, stk. 2 betyde, at 
naboen ikke kan forlange et fælles 
hegn opsat efter § 7, stk. 1.

Lad os prøve at dykke ned 
i begreberne.

Et fælleshegn er et hegn, som grund-
ejerne opsætter og vedligeholder i 
fællesskab og efter fælles aftale. Efter 
hegnslovens bestemmelser skal det rej-
ses, så skellinjen falder midt i hegnet, 
og sådan så de to grundejere, der rej-
ser det, afgiver lige meget jord til heg-
net. Hvis dette af en eller anden grund 

Et hegn kan ikke 

“ fungere som…”
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ikke kan lade sig gøre, eksempelvis på 
grund af niveauforskelle mellem de to 
grunde, er der dog stadig tale om et 
fælles hegn. Det er der også, hvis det 
ved en fejl ikke kommer til at stå lige 
i skellet – det er så blot et fælles hegn, 
der er forkert placeret.

Hvis det sidste er tilfældet, vil den 
grundejer, som er kommet til at lægge 
jord til hegnet, kunne kræve hegnet 
flyttet til skellet. Som en parentes 
bemærket, skal kravet fremsættes 
inden for en 20 årig periode, så nabo-
en ikke vinder hævd på tilstanden og 
kan kræve det oprindelige skel flyttet 
til midten af hegnet.

Et eget hegn, er et hegn, som én grund-
ejer ensidigt opsætter. Det skal stå inde 
på hans eller hendes egen grund, og 
grundejeren må alene afholde udgif-
terne til opsætning og vedligeholdelse af 
hegnet. Hvis hegnet fejlagtigt opsættes i 
skellet eller måske endda inde på nabo-
ens grund, er det alligevel et eget hegn, 
men et forkert placeret et af slagsen. 
Som det var tilfældet med det forkert 
placerede fælleshegn, kan naboen her 
forlange det flyttet, og det skal så være 
ind på opsætterens egen grund.

Et hegn hvad er det
Et hegn er altså enten et ”eget hegn” 
eller et ”fælleshegn”, og det kan ingen, 
heller ikke Hegnsynet, lave om på. 
Hegnsynet kan således ikke omdøbe 
et eget hegn til et fælleshegn eller 
omvendt. Dét, der er bestemmende 
for et hegns status som fælleshegn eller 
eget hegn er, at grundejerne er enige 
om, at hegnet er et fælles anliggende, 
eller at de er enige om, at hegnet er 

ensidigt opsat af den ene grundejer.
Eksempelvis kan Hegnsynet ikke i 
forbindelse med en hegnsynsforret-
ning bestemme, at et hegn, som den 
ene af grundejerne selv har betalt og 
opsat er et fælleshegn, fordi det står i 
skel og ikke inde på opsætterens egen 
grund. Omvendt kan man ikke kalde 
et fælles opsat hegn et eget hegn, fordi 
det ensidigt er placeret på den ene 
grundejers matrikel.

På samme måde kan Hegnsynet ikke, 
som tidligere nævnt, bruge ordene, at 
et hegn ”fungerer som…”. Et hegn er, 
hvad det er!

Et hegn er, hvad det er. 

Med hensyn til vedligeholdelse af de 
to hegnstyper opstår der også af og til 
misforståelser. Lad os derfor slå fast, at 
ejeren af et eget hegn selv skal vedli-
geholde hele hegnet og på begge sider, 
medens de to ejere af et fælleshegn 
skal vedligeholde hver sin side - og 
halvdelen af toppen, hvis der er tale 
om et levende hegn.

Dette forhold ændres der ikke på, 
selv om Hegnsynet jfr. § 11, stk. 2 har 
skønnet, at kravet om et fælles hegn 
ikke er relevant. Det er således stadig 
ejeren af det ”egne hegn”, der selv skal 
vedligeholde hele sit hegn.

Af Bent Jensen
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Til brevkassen

Jeg har en dialog med min kommune 

omkring noget naturligt hegn, der er for 

højt. De påstår, de ikke kan hjælpe med 

henvisning til planlov fra 2007. Er det 

virkelig korrekt at alle lokalplaner fra 

før 2007 ikke kan bruges til at hånd-

hæve højde på hegn? Se deres svar her:

”Kommune Forvaltningen kan desvær-

re ikke kræve, at borgere i dit områ-

de skal beskære deres levende hegn, 

selvom der er bestemmelser (regler) om 

dette i lokalplan 3 og lokalplan 6. Dette 

skyldes, at der har været en ændring i 

den lovgivning, som omhandler, hvad 

en lokalplan må indeholde.

Ændringen i lovgivningen har bevirket, 

at bestemmelser (regler) om, at levende 

hegn maksimalt må være 1,8 meter høj, 

kun gælder, hvis denne bestemmelse 

(regel) står i en lokalplan, der er ved-

taget efter 2007, og kun hvis den på

gældende borger har plantet sit l

evende hegn efter denne bestemmelse/

lokalplan er vedtaget.

De to lokalplaner i dit område er 

fra 1985 og 1986. Derfor kan kom-

munen desværre ikke håndhæ-

ve bestemmelserne(reglerne) om, 

at levende hegn maksimalt må være 1,8 

meter høj”.

Med venlig hilsen 

Rene S. Pedersen

Svar
Planloven rummer i det såkaldte lokal-

plankatalog (§ 15, stk. 2) en række 

punkter, der angiver, hvad der kan 

træffes bestemmelse om i en lokalplan. 

Det fremgår således af § 15, stk. 2, nr. 

10, at der i en lokalplan kan optages 

bestemmelser om:

”udformning, anvendelse og vedligehol-

delse af ubebyggede arealer, herunder 

om terrænregulering, hegnsforhold, 

bevaring af beplantning og beplant-

ningsforhold i øvrigt, herunder beplant-

ningens tilladte højde, samt belysning 

af veje og andre færdselsarealer”.

BREVKASSE v. Peter Flint Jensen, cand.jur.

Spørgsmål vedr. 

lokalplansbestemmelser 

om hegns højde
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Henvend dig til forretningsføreren!
 
Vedr. RET & SKEL 

• når det ikke skal fremsendes mere eller det 
skal sendes til en anden person

• ved adresseændringer

• ekstra eksemplar ønskes, eller tegning af et abonnement
(koster i begge tilfælde kr. 100 pr. år).

Derfor - ram plet ved at ringe 
eller skrive til: 
Bent Jensen
Mylius Erichsens Vej 23
7400 Herning

Alt dette, og meget mere, 

tager forretningsføreren sig af

Tlf. 6169 0397. 
E-mail: bentjensen@hegnsyn.dk 

eller via foreningens hjemmeside: 
www.hegnsyn.dk

Besøg vores 
hjemmeside på 
www.hegnsyn.dk

Webmaster: 
Torben Østerbæk, tlf. 9827 1738

Det var dog først i 2007, at det udtrykkeligt 

blev anført, at der også kunne fastsættes 

bestemmelser om beplantningens tilladte 

højde. Det fremgår klart af lovbemærknin-

gerne, at det kun gælder for ny beplantning.

Deraf følger, at der ikke kan stilles krav om 

maksimal højde for eksisterende beplant-

ning i et område, men alene for en ny 

beplantning, jfr. også den kommenterede 

planlov side 399.

Så svaret på dit spørgsmål er, at 

kommunen ses at have ret i deres 

forståelse af lokalplanen.

Kan jeg gå ud fra, at du har undersøgt 

om hegnslovens regler kan bringes i 

anvendelse? 

Med venlig hilsen 

Peter Flint Jensen
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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.com

Lov om Mark- og Vejfred og vejledning hertil kan fi ndes 

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 stigun@lfst.dk  

Endvidere står foreningens bestyrelse altid til rådighed for en 

drøftelse af hegnsynsspørgsmål.Foreningens hjemmeside med 

diverse links fi ndes på adressen www.hegnsyn.dk
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