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Fra formanden
Så er efteråret over os, og vi er i
gang med arbejdet igen. Den helt
usædvanlige varme sommer blev vendt
til en meget nedbørsrig sensommer her
frem til september.
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 fire nye hegnsynsforretninger her
efter ferien.
Fra især nye hegnsynsmænd, hører
jeg, som sædvanlig, forbavselse over
forholdet mellem nogle naboer og
sproget imellem dem. De oplever, at det
ofte kniber med tolerancen - eller i det
hele taget med at forstå, at naboen ser
anderledes på forholdene end én selv.
På trods af dette, kan Hegnsynene ofte
komme på banen, såvel for parterne,
som for samfundet. Som regel er det kun
en neutral tredjepart, som kan medvirke
til at få en dialog i gang mod en løsning,
således at parterne kan komme frem til
en brugbar aftale, som holder.
Hegnsynet er en glimrende instans i
denne situation. Det er her vi kan se, lytte
og vejlede, og ofte 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 rigtigt godt redskab. Jeg
vil i den forbindelse gøre opmærksom
på kurset i efteråret, lørdag den 3.
november 2018 på Vissenbjerg Storkro
på Fyn. Som de to foregående kurser i
år, vil dette kursus være med indlæg om
konfliktløsning, og indeholde juridiske
og proceduremæssige emner. Se omtale
af kurset andet sted her i bladet.
Jeg skal således opfordre alle
hegnsynsmænd og sekretærer, som ikke
har deltaget i et af begynderkurserne,
til at deltage i det kommende kursus
lørdag den 3. november 2018 på
Vissenbjerg Storkro, Fyn.
I øvrigt er det mit indtryk, at de nye Hegnsyn er kommet godt i gang rundt omkring
i landet. Tillykke med det.
fortsættes
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fortsat ... I den nye bestyrelse er vi også
godt i gang med arbejdet, to møder er
afholdt. Som det vil være mange bekendt,
er der for første gang i foreningens
historie kvinder i bestyrelsen.
Det er glædeligt, at vores forening
også lever op til samfundets ønsker på
ligestillingsområdet.
Jeg vil tillade mig at citere assistant
professor på CBS, Sabina Nielsen. Hun
har sammen med en norsk kollega
lavet en undersøgelse om, hvordan en
kvindeandel dæmper konfliktniveauet i
bestyrelser, for få år tilbage. Hun fortæller:

”Kvinder bibringer forskellige
perspektiver og værdier. De er med til
at øge mangfoldigheden i bestyrelserne,
hvilket er en fordel i forhold til strategiske
beslutninger. For jo flere forskellige
perspektiver og værdier, der bliver
trukket frem, jo mere dybtgående
bliver diskussionen og evalueringen af
de forskellige alternativer – og dermed
forbedres beslutningsprocessen.”
Med tanke på ovenstående citat bliver
det spændende at se, om der i fremtiden
vil blive beskikket flere kvinder til
Hegnsynene.
Jens Ernst Nielsen

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 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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Foreningen af Hegnsyn i Danmark
Gedhusvej 17 • 7441 Bording • tlf. 97 14 54 50
CVR nr.: 71492419 • Hjemmeside: www.hegnsyn.dk
Formand:

Jens Ernst Nielsen, Ikast-Brande kommune
Gedhusvej 17, 7441 Bording
Tlf. 97 14 54 50 / 40 43 66 27
E-mail: jensnielsen145450@gmail.com

Næstformand:

Hanne Lauritsen, Middelfart Kommune
Falstersvej 48, 5500 Middelfart
Tlf. 21 64 18 41 | E-mail: hanne.lauritsen48@gmail.com

Kasserer:

Henning Danielsen, Randers Kommune
Ølstvadbrovej 64, 8940 Randers SV
Tlf. 40 57 10 33 | E-mail: henning.c.danielsen@gmail.com

Sekretær:

Hans Chr. Hansen, Holbæk Kommune
Vestervang 2, 4520 Svinninge
Tlf. 59 26 50 81 | E-mail: HCHH64@hotmail.com

Best.medlem:

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

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

Vederlag for hegnsyn og vurderingsforretninger 2018:
Et hegnsyn koster kr. 1855,- som fordeles med kr. 795 til formanden
og kr. 530 til hvert af de øvrige 2 medlemmer.
Ved en vurderingsforretning efter Mark- og Vejfredsloven tilkommer der
vurderingsmændene et vederlag på kr. 1.325,- som fordeles med kr. 795 til formanden
og kr. 530 til den anden vurderingsmand. Når undtagelsesvis 3 personer deltager som
vurderingsmænd udgør hele vederlaget kr. 1.855,- og fordeles som ved et hegnsyn.

Se hele bekendtgørelsen om vederlag på www.hegnsyn.dk
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Nye takster uden
reguleringsordning
Så kom de da endelig, de nye takster
for hegnsyn, men hvornår kommer de
næste gang
At gisne om, hvad der lige er
foregået bag væggene i Miljø- og
Fødevareministeriet det første halve
år, vil være det rene gætteværk, når
man ikke har siddet som en flue på
væggene. Men noget er der foregået,
for der kom ikke som vanligt en
meddelelse om nye takster for vederlag
den 1. januar 2018. Først var der vrøvl
med at få den nye fi nanslov vedtaget
i folketinget, men efterfølgende skete
der tilsyneladende heller ikke noget
– de nye takster dukkede først op
midt i sommervarmen. Meddelelsen
om taksterne så næsten ud som den
plejede, og taksterne var da også
reguleret, men der manglede noget
meget væsentligt nederst på siden.
Den sædvanlige afslutning var væk
– den har ellers hvert år siden 2013
lydt således:
”Vederlagstaksterne for hegnsynssager
og vurderingsforretninger reguleres
hvert år den 1. januar i henhold til det
generelle statslige pris- og lønindeks.
Reguleringen gælder for hegnsynssager
og vurderingsforretninger der
indbringes fra og med denne dato.
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De regulerede vederlagstakster oplyses
hvert år på NaturErhvervstyrelsens
hjemmeside, når de årlige fi nanslove
er vedtaget”.
Med andre ord, kan vi regne ud, at
vi har mistet den årlige regulering af
vore vederlag – ikke at vi har fået
en meddelelse om det, men det må
jo være konsekvensen. Vi glæder os
naturligvis til at høre forklaringen,
men frygter det værste. En total
fjernelse af en reguleringsordning vil
jo indebære en tilbagevenden til den
ørkenvandring, vi tidligere måtte ud
på for at overbevise politikerne om, at
vores vederlag var bagud med måske
10 – 20 år.
Da var det meget svært for foreningen
at komme igennem med forhøjelser
af vederlagene, og hvis det er disse
tilstande, vi reelt er vendt tilbage
til nu, så kan vi hurtigt komme i
den situation, at det bliver svært at
rekruttere medlemmer til Hegnsynene.
I forvejen er det jo overvejende
pensionister, der påtager sig hvervet
som hegnsynsmedlemmer, da folk i
arbejde sætter penge til for at tage
fri fra deres arbejde for at passe
hegnsynsarbejdet.
-benje

Foreningen
er nu også
på Facebook
Foreningen af Hegnsyn i Danmark er
nu oprettet som lukket gruppe for
medlemmer og sekretærer. Du kan nemt
og smertefrit blive medlem af gruppen.
Foreningen har oprettet en ”lukket”
gruppe på Facebook, som kan bruges
af foreningen og hegnsynsfolket til at
kommunikere internt. Der er hermed skabt
et forum, hvor man frit kan diskutere, rose,
kritisere og oplyse om alt muligt, der har
noget med hegnsyn at gøre.
Gruppen administreres af foreningens
forretningsfører. For at blive optaget
i gruppen, skal du blot underrette
forretningsføreren, der derefter
sørger for, at du bliver oprettet som

BREVKASSE

medlem. Hvis du ikke i forvejen er
tilmeldt og har en profil på Facebook,
kan du blot oplyse din mailadresse,
hvorefter administratoren sender dig
en invitation til at blive medlem.
Vi håber siden kan udvikle sig til
en særdeles god og konstruktiv
kommunikationsplatform, hvor
eksempelvis foreningen kan udsende
indkaldelser til møder, kursus og
andet, herunder kursusmateriale mv.
Samtidig kan/bør det kunne udvikle
sig til et levende debatforum for
medlemmerne.
Vi ser frem til at høre fra jer og få
gang i løjerne.
-benje

Vi besvarer gerne spørgsmål i
RET & SKEL’s brevkasse.

Skriv dit spørgsmål allerede i
dag og send det til:

Her kan du få svar på dine
spørgsmål om hegnsloven og
alle de love, som relaterer sig
til Hegnsynenes arbejde.

Ret & Skel, Mylius Erichsens Vej
23, 7400 Herning eller mail til
bentjensen@hegnsyn.dk
... og få svar her i bladet.

77

Det handler om klima
Miljøstyrelsen arbejder for at sikre,
at klimatilpasning bliver tænkt ind i
lovgivning på miljøområdet. Det kan
for eksempel være, at kommunerne får
bedre mulighed for at aflede og opsamle
regnvand, for at undgå oversvømmelser.
Det kan også være at sikre statsskovene
mod storme.
Finansiering af klimatilpasning
vedrørende vand er primært
spildevandsselskabernes opgave – og
langt de fleste klimatilpasningsinitiativer finansieres fuldt over
spildevandstaksten. Finansiering
af klimatilpasning forvaltes af
Energistyrelsen.
Handlingsplanen for klimasikring af
Danmark giver et overblik over de
initiativer, som regeringen allerede har
igangsat og vil igangsætte for at sikre,
at Danmark bliver mere robust over for
klimaændringer.
Handlingsplanen medvirker til at skabe
en bæredygtig, grøn og innovativ
klimatilpasningsindsats i hele Danmark.
De 100 bedste løsninger
Realdania har været initiativtager og
bidragyder til et projekt, hvor de 100
bedste klimaløsninger er fundet i
samarbejde med Sustainia og Consito
som videnspartner. Formålet med
Klima100 er, at:
• Sikre anerkendelse af kommuner,
der tager lederskab i kampen mod
klimaforandringer.
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• Dele eksempler på ”good practice” så
kommuner og andre aktører kan tage
ved lære af de projekter, der haft mest
succes med at sænke udledningen af
drivhusgasser og bidrage til klimasikring.
• Beskrive tendenser i kommunernes
arbejde med klimaforandringer og vise,
at gode løsninger findes og allerede
bliver implementeret landet over.
• Inspirere danske kommuner til de
mest effektive næste skridt i den grønne
omstilling.

Luftfoto
Et af de gode eksempler finder vi i
Herning Kommune. Her blev der i den
nu forgangne sommer indviet et af de
100 bedste klimaløsninger i Danmark,
en klimasø kaldet ”Lillelund Engpark” .
Der er nu vand i søen, eller søerne
som der faktisk er tale om, og græs
på søbredderne. Der er en sti rundt
om søen, og både ræve og svaner har
fundet sig tilrette i området. Prisen for
det hele har været ca. 4 millioner kr.
Klimasøer vs. oversvømmelser
Søerne i Lillelund Engpark er gravet
ud med det formål at fore-bygge
oversvømmelser i et stort område på

grund af, at der fremover forventes
større mængder regn og flere skybrud.
Det er nødvendigt, at vi ruster os til
fremtiden, og med Lillelund Engpark har
vi fået en rigtig spændende løsning, der
udover at forebygge oversvømmelser
også er et smukt område, fortæller
formanden for Teknik- og Miljøudvalget
i Herning.
Den store sø er 6 hektar (samme
størrelse som 8 fodboldbaner), men
vandspejlet kan stige op til en meter
over den normale vandstand, når
det regner rigtig meget. I sådanne
situationer kan søen tilbageholde op
til ca. 65 millioner liter vand.

skovområder, og højere temperaturer
kan give bedre forhold for insekter og
svampe, som kan true skoven.
Naturstyrelsen er i gang med at omlægge
statsskovene, så de i fremtiden kan
klare mere ekstremt vejr. Det betyder
i praksis en omlægning til det, de
kalder naturnær skovdrift. Det betyder
for eksempel, at man løbende fælder
træerne i stedet for at fælde store arealer
ad gangen. Dermed bliver skoven mere
robust over for storm, fordi det kun er
træer over en vis højde, der vælter.

Genplant planeten
Klimasø
Det svarer til en fordobling af søens
normale vandindhold.
Søerne, eller bassinerne, rundt om
søen, fungerer som en slags filtre for
det overfladevand, der skal videre ud i
klimasøen. Disse bassiner kan rumme
yderligere ca. 18 millioner liter vand.
Naturskove
Mere ekstremt vejr - i form af mere nedbør
og højere temperaturer – kan også få
betydning for både dyr og planter. For
eksempel kan flere storme vælte store

Naturnær skovdrift betyder samtidig,
at skoven bliver mere robust overfor
insekter, svampe og andre organismer,
som kan skade træerne. Før plantede
man store områder med en enkelt
træsort. Det betød, at skovområder var
mere udsat, da den enkelte skadevolder
normalt kun er tilknyttet en træart.
Naturnær skovdrift sikrer, at der bliver
plantet flere forskellige træsorter, og på
den måde bliver skoven mere robust.
Arbejdet med omlægning til naturnær
skovdrift er dog langt fra færdigt, og
en fuldstændig omlægning kan tage
op til 100 år.
-benje
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Så er der
efterårskursus

Det traditionsrige efterårskursus er i år også et begynderkursus, men det
foregår som vanligt i Vissenbjerg, og det er lørdag den 3. november.
Der har i år været et stort run på
vores begynderkurser. Kurserne i
februar og april var helt fyldt op,
og da kursusholdene af hensyn til
en forsvarlig undervisning ikke må
blive for store, måtte vi sige nej til
mange.
Bestyrelsen besluttede derfor at
gøre ”efterårskurset” til et tredje
begynderkursus i år (benævnt
”Kursus 1C”). Det betyder, at
kursusindholdet svarer til indholdet
af de to afviklede kurser. Men
det betyder ikke, at kurset er
uinteressant for vore trofaste
”viderekomne” medlemmer og
sekretærer. Alle vil nemlig have
glæde af en gennemgang og
drøftelse af reglerne omkring
vort arbejde, hvorfor foreningen
opfordrer til en bred opbakning
til vores efterårskursus.

Tilmelding på modstående
side eller via hjemmesiden,
senest 26. oktober.
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Kursusprogram
Kl. 09.00 – 09.30
Ankomst, morgenkaffe og præsentation m.v.
Kl. 09.30 – 11.00
Hegnslovens opbygning. Hegnsynet som
institution og hegnslovens regler herom.
Hegnsynets kompetence. Regler om
hegnsynsforretninger. v/Bent Jensen
Kl. 11.10 – 14.00 **Afbrudt af frokost**
Regler og fremgangsmåder vedr.
skelafsætning/skelforretninger.
V/Peter Flint Jensen
Kl. 14.00 – 14.30
Kaffe m. kage
Kl. 14.30 – 15.30
Konstruktiv konﬂ iktløsning ved
hegnstvister v/Anne Marie Christensen
15.30 – 16.00
Evaluering og afslutning
Kursisterne må meget gerne
medbringe hegnsloven!

Tilmelding til Hegnsynskursus 1C
(Efterårskurset)
For alle, og specielt for nye hegnsynsmænd og -sekretærer
Lørdag den 3. november 2018 kl. 09.00 – 16.00
Hotel Vissenbjerg Storkro, Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg, Tlf. 64 47 38 80

Følgende tilmeldes:
(mærk venligst f for formand, m for medlem og s for sekretær)

Sidste rettidige tilmelding er fredag den 26. oktober 2018.
OBS! Framelding efter tilmeldingsfristen udløser betaling for kurset.
Send denne blanket til, eller meld dig via hjemmesiden www.hegnsyn.dk til:
Forretningsfører Bent Jensen
Mylius Erichsens Vej 23
7400 Herning
E-mail: bentjensen@hegnsyn.dk
Pris 1600,- kr. pr deltager, inkl morgenkaﬀe og frokost (kan overføres forud til
Danske Bank - Reg.nr. 1513 Konto nr. 43 41 70 71 67).
Foreningens CVR-nr. er: 7149 2419.
Deltagerliste fremsendes derefter til den adresse som anføres her:

Navn og adresse
Dato og kommunens underskrift/stempel
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Omkostningsfordeling efter
Udstykningslovens § 39
Af Cand.
jur. Jørgen
Jørgensen,
hegnsynsformand i
Ærøskøbing

Enhver, der mener at have interesse i
at få konstateret den rette beliggenhed
af en ejendomsgrænse, kan i medfør
af udstykningslovens § 35 anmode en
praktiserende landinspektør om at
afholde skelforretning.(Bestemmelsen
gælder ikke for København og
Frederiksberg Kommuner). Når
bortses fra ejendomsgrænser mod
det åbne hav eller søer, der ikke er
i særskilt eje, sker fastlæggelse af
en ejendomsgrænse i forhold 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
bebyggelse vil eksempelvis indeholde
afstandskrav til skellinien mellem
12

to naboejendomme, ligesom en
nøjagtig fastlæggelse af et grundareal
har betydning, når en bygnings
areal skal fastlægges ved hjælp af
bebyggelsesprocenten. For den ene
nabo er det måske ret uinteressant, om
et levende hegn mellem to tilstødende
ejendomme visse steder forløber en
20 – 30 centimeter forskudt i forhold
til skellinien og derfor ikke synes,
at han bør deltage 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
skelforretning.
Den, der beder om en skelforretning,
rekvirenten, hæfter for betaling
af udgifterne ved denne, se
udstykningslovens § 35, stk. 1, 2. pkt.,
hvilket også følger af almindelige
aftaleretlige regler, men med den
væsentlige tilføjelse, at rekvirenten - ved
at indbringe spørgsmålet om fordeling
af omkostningerne for Hegnsynet - kan
foranledige, at andre pålægges at betale
udgifterne til skelforretningen 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 skelforretningen for

retten, træffer retten afgørelse om
omkostningsfordelingen som en del af
sagskomplekset.
Hegnsynet skal ved afgørelsen
tage hensyn til parternes interesse i
konstateringen af ejendomsgrænsens
rette beliggenhed, herunder baggrunden
for og resultatet af skelforretningen, se
Bekendtgørelse om Skelforretninger
§ 10 stk. 3, 3. pkt. Udover denne
vejledning er der lidt hjælp at hente
hos Lars Ramhøj, Udstykningsloven
med Kommentarer, Gad 1992 side 243244. Lars Ramhøj anfører, at kriterierne
for fordelingen kan være vanskelige at
håndtere.
Det forhold, at en part har rekvireret
skelforretningen, er ikke i sig selv
udtryk for en interesse, der medfører,
at vedkommende skal pålægges
en større del af udgifterne. Hvis en
ejendomsgrænse 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 omkostningsspørgsmålet for enten Hegnsynet eller
sagsanlæg om skellets beliggenhed er i
begge tilfælde 8 uger, se bekendtgørelse
om skelforretninger § 10 stk 3 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
omkostningsfordeling, må Hegnsynet
afvise sagen, der i sin helhed afgøres
af retten.
Er der begrundet tvivl om
ejendomsgrænsen, taler det for en
ligedeling, mens en skævdeling kan
være resultatet, når en ejer fortsættes
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fortsat ... 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
ejendomsgrænsen som den konkret
fremstår? 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
bestræbelser 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 ejendommen 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 fastlagt eller er
der en egentlig uoverensstemmelse,
som kræver en skelforretning?
Landinspektøren bør sikre sig, at
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rekvirenten véd, hvilken ydelse han
ønsker at få leveret og at en skelforretning
kan være bekostelig, se Lars Ramhøj
i tidsskriftet Landinspektøren 2004
side 25.
Når Hegnsynet skal fordele
omkostningerne ved en skelforretning,
er det kun omkostningerne ved denne,
der indgår i sagen og Hegnsynet skal
alene forholde sig til landinspektørens
redegørelse for skelforretningen og
de udgifter, han har medtaget i sin
omkostningsopgørelse, dvs. udgifter
til landinspektøren og de udgifter
landinspektøren har anerkendt
som en udgift ved skelforretningen.
Hegnsynet kan ikke medtage andre
udgifter, f.eks. parternes eventuelle
advokatomkostninger.
Som udgangspunkt er det kun
rekvirenten, der skal anfægte
landinspektørens opgørelse og
honorarkrav; modparten er ikke
medkontrahent og kan ikke gå i rette
med landinspektørens faktura. Men da
indklagede mere eller mindre ufrivilligt
inddrages i en skelforretning med
betydelige omkostninger som en mulig
følge, har han en væsentlig interesse i
landinspektørens opgørelse og dennes
rimelighed.
Redegør nøje om skøn
Hvis landinspektøren ikke optræder
så etisk, som Lars Ramhøj forudsætter
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
Hegnsynet helt bogstaveligt fordeler
omkostningerne 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
skelforretningen kunne inddrage
rimeligheden af udgifterne til denne.
Og Hegnsynet eller indklagede
må, hvis man finder anledning
hertil, kunne opfordre rekvirenten
til at indhente og fremlægge en
specifikation af landinspektørens
o m ko s t n i ng s o pg ø r el s e
med
timeopgørelse og timesats. Det er
rekvirenten, der har risikoen, hvis
landinspektøren ikke på Hegnsynets
eller modpartens opfordring vil
redegøre for tidsforbrug og den
anvendte timetakst og det skal
påvirke Hegnsynets skøn ved
omkostningsfordelingen til skade for
rekvirenten, hvis landinspektørens
honorarkrav ikke er gennemskueligt.
Efterkommes anmodningen ikke,
har det med andre ord ”processuel
skadevirkning”. Det kan overskygge
de centrale momenter i sagen, nemlig
parternes interesse i skelforretningen,
dennes baggrund og resultat.
Landinspektøren kan sikre sig mod
eventuel skepsis hos Hegnsynet ved i sin
redegørelse at beskrive de bestræbelser,
han har gjort for at begrænse omfanget

af skelforretningen og for parternes
stillingtagen hertil samt ved at bruge
tid på at specificere sin opgørelse.
Repræsenteres parterne af advokater,
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
vægtskålen og for det skøn, der fører til
afgørelsen 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 skelforretninger §
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.
retsplejelovens § 478 må rekvirenten selv
foretage brøkregningen i sin begæring til
fogedretten.
Hegnsynets omkostningsafgørelse kan
indbringes for retten senest 4 uger efter
afgørelsen er meddelt parterne.
Mit udgangspunkt for ovenstående
synspunkter er en konkret skelforretning
fortsættes
hvor landinspektørens
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fortsat … honorar var 101.250,00 kr.
inkl. moms. Regningen bestod af to
a’ contobegæringer på henholdsvis
50.000,00 kr og 25.000,00 kr. plus moms
og en slutafregning på 6.000,00 kr. plus
moms. Ingen specifikation ud over
selve redegørelsen 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
internettet, 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.
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Bestyrelsen ønsker kendskab til
hegnsynskendelser, der indbringes for
civilretten, og har i den forbindelse
kontaktet samtlige medlemmer af
foreningen ved skrivelse af 20. juni
2018. Indtil nu har omtrent halvdelen
givet tilbagemelding og flere med
anmærkninger om, at én eller flere
sager i årene 2016 og 2017 er overgået
til retslig behandling.

Med mandat fra bestyrelsen, vil jeg
nu indhente disse sager, og hvor en
kendelse er af så principiel betydning,
at den har interesse for alle, vil den eller
de blive bragt i RET & SKEL, naturligvis
i anonymiseret gengivelse.
Jeg opfordrer samtidig den resterende
halvdel om snarest at besvare skrivelsen,
ud fra ønsket om at få kendskab til
alle de sager, der er overgået til retslig
afgørelse. Fremover vil der på det
årlige statistikskema blive tilføjet en ny
kolonne til angivelse af sådanne sager.
Bodil Waagensen, bestyrelsesmedlem

Foreningens hjemmeside
Kig jævnligt på
foreningens hjemmeside
på internettet
- det gør mange andre.
Du finder den på
adressen: hegnsyn.dk
Her kan du bl.a. hente en
masse om hegnsloven, markog 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. 98271738
OBS! Følg os nu også på Facebook

Henvend dig til forretningsføreren!
Vedr. RET & SKEL
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• 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

Tlf. 6169 0397.
E-mail: bentjensen@hegnsyn.dk
eller via foreningens hjemmeside:
www.hegnsyn.dk
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Fingrene væk
fra høje træer
Høje enkeltstående træer er et meget
udbredt problem i ældre villahaver og
i sommerhusområder i denne efterårstid, men det er ikke sager, som
Hegnsynet kan og må tage sig af.
En stor del af de spørgsmål, som foreningens rådgivningstjeneste i disse
uger bliver stillet overfor, handler om
gener fra naboens høje træer. Grene
og blade sviner, og træerne skygger, så
græsplænen næsten kun består af mos.
I desperation tyer man så til Hegnsynet,
for de må da kunne hjælpe!
Men nej, desværre – det kan vi ikke!
Træer, der ikke udgør et hegn (består
af mindst 4 træer, der står i række og
er sammenvokset næsten ned til jorden) er ikke omfattet af hegnsloven. Vi
ville gerne have denne kompetence, for
vi synes sådan set, det hører naturligt
hjemme hos os, men lovgiverne mener
åbenbart, at træerne er for dyrebare til at
henhøre under Hegnsynene, og er derfor henlagt under domstolene. Så kan
man jo have sine private filosofier om,
hvorvidt domstolene har mere ekspertise end os, når det handler om træer.
Men alligevel – noget om træer har vi
dog kompetence til efter hegnslovens
§ 19. Det handler om:
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• Træers beskadigelse af hegn, eller
grene der vokser igennem eller over
hegnet til gene og ulempe for naboen.
• Gamle eller rådne træer, der skønnes
farlige for naboens sikkerhed.
• Grene fra skovtræer, der vokser over
skel.
Eksempelvis et 20-30 meter højt bøgetræ, der står på naboens grund, måske
kun en halv til en meter fra skel, og
hvor op til halvdelen af kronen er inde
over naboens grund, er altså en sag for
domstolene, der afgør sådanne sager
efter de naboretlige regler.
Naboretten er ikke en nedskrevet lov
eller regel, det er en regel, der baserer
sig på retspraksis. Denne har indtil de
allerseneste år været ret så meget på de
høje træers side – det vil sige, at man
mente, naboen skulle tåle ret så mange
gener fra et sådant gammelt, stovt træ.
Men i de seneste år er det dog i bogstaveligste grad begyndt at lysne lidt.
Domspraksis er gået lidt i retning af,
at naboen ikke skal tåle slet så meget
skygge og svineri som tidligere (se bl.a.
artikel i Ret & Skel nr. 154 side 15).
-benje

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.
hegnsyn.dk
egnsy Send gerne mail til bentjensen@hegnsyn.dk

?

”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.

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 findes på
foreningens hjemmeside www.hegnsyn.dk .

Vedr. generelle spørgsmål om hegnsloven og spørgsmål
om 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 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

Husk at tilmelde
dig foreningens nye
Facebook gruppe!
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