
1 

  

Hegnsynet 

Vesthimmerlands Kommune 
 

Tvister vedr. egne hegn og fælles hegn 
  

  

  

 



2 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Hegnsynet 
 
Afgør tvister vedrørende egne 

hegn og fælles hegn. Ved fæl-

les hegn forstås her hegn, som 

rejses i skel således at begge 

parter afgiver jord fra de til-

stødende ejendomme. Ved 

egne hegn forstås hegn som 

rejses på egen grund langs 

ejendommens skel.  

 

Hegnsynets adresse 

Sekretariatet er beliggende på 

adressen: 

 

Hegnsynet 

Rådhuset i Aars 

Vestre Boulevard 7 

9600 Aars 

 

Hvilke tvister kan Hegnsy-

net behandle 
Hegnsynet behandler tvister 

vedrørende levende og faste 

hegn på egen og fælles ejen-

dom. 

 

Det er i loven fastsat, hvilke 

tvister et hegnsyn kan træffe 

afgørelse i. Det kan f.eks. væ-

re tvist om: 

 

• Rejsning af hegning 

• Hegnets vedligeholdel-

se 

• Ombytning, ændring og 

sløjfning af hegn 
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Hvordan kan du klage 

Hvis du ønsker, at Hegnsynet 

skal træffe afgørelse i en sag, 

skal sagen fremsendes skrift-

ligt til Hegnsynet.  

 

Den nødvendige dokumentati-

on, i form af f.eks. breve, bil-

leder m.v., skal vedlægges.  

 

I 2023 niveau koster det 2009 

kr. at få afholdt Hegnsynsfor-

retning. Nævnet træffer afgø-

relse om omkostningsforde-

ling. 

 

Hvordan behandler Hegn-

synet en sag 

Når Hegnsynet modtager en 

klage, vil Hegnsynet kvittere 

for modtagelsen. 

 

Senest 1 uge efter modtagelse 

af klagen, fremsender Hegn-

synet klagen til den anden 

part i sagen og beder om den-

nes kommentarer til klagen 

inden 2 uger. 

 

Denne frist kan forlænges af 

Hegnsynet såfremt særlige 

omstændigheder taler herfor. 

 

Når svaret fra den anden part i 

sagen foreligger, afgør Hegn-

synet, hvilke yderligere under-

søgelser, der skal foretages i 

sagen.  

 

 

 

 

Der kan blive tale om 

 

• Supplerende spørgsmål 

til parterne 

• Parterne skal være eni-

ge om skel inden der 

kan afholdes Hegnsyn 

• Der bliver altid afholdt 

Hegnsynsforretning på 

stedet.  

• Hvis der ikke opnås for-

lig under Hegnsynet 

mødes Hegnsynets 

medlemmer og træffer 

en kendelse. (Der er 14 

dages sagsbehandlings-

tid på en kendelse). 

 

 

Er du uenig i Hegnsynets Ken-

delse, kan du få afprøvet ken-

delsen ved de civile domstole. 
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Databeskyttelses-

forordningen 
 

Information om Hegnsy-

nets behandling af person-

oplysninger 

Der er indbragt en sag for 

Hegnsynet, hvor du er part i. 

 

I den forbindelse vil Hegnsy-

net ved Vesthimmerlands 

Kommune behandle forskellige 

personoplysninger om dig. 

Oplysningerne er/bliver regi-

streret i kommunens IT-

system, som overholder reg-

lerne for behandling af per-

sonoplysninger.  

 

Ifølge lovgivningen skal Hegn-

synet ved Vesthimmerlands 

Kommune give dig information 

om dine rettigheder i forbin-

delse med kommunens be-

handling af dine persondata. 

Sidst i denne brochure kan du 

læse om disse rettigheder. 

Vesthimmerlands Kommu-

ne er dataansvarlig 

Vesthimmerlands Kommune er 

ansvarlige for behandlingen af 

de personoplysninger, som vi 

behandler om dig. Du finder 

vores kontaktoplysninger her: 

Vesthimmerlands Kommune 

Vestre Boulevard 7, 9600 Aars 

Telefon: 99 66 70 00 

Mail: post@vesthimmerland.dk 

CVR: 29 18 94 71 

Databeskyttelsesrådgive-

ren 

Hvis du har spørgsmål til dine 

rettigheder i forbindelse med 

behandling af dine personop-

lysninger, kan du kontakte 

Vesthimmerlands Kommunes 

Databeskyttelsesrådgiver. 

Kontaktoplysningerne finder 

du her: 

 

E-mail: 

dpo@vesthimmerland.dk  

 

Formålet med behandlin-

gen 

Formålet med behandlingen af 

dine personoplysninger er, at 

kunne træffe afgørelse i den 

indbragte sag for Hegnsynet.  

 

Lovgrundlag for behandlin-

gen 

Dine oplysninger behandles i 

henhold til Hegnsynsloven 

samt EUROPA-PARLAMENTETS 

og RÅDETS FORORDNING (EU) 

2016/679 af 27. april 2016 om 

beskyttelse af fysiske personer 

i forbindelse med behandling 

af personoplysninger og om fri 

udveksling af sådanne oplys-

ninger og om ophævelse af 

direktiv 95/46/EF (generel 

forordning om databeskyttel-

se) artikel 6.  

mailto:post@vesthimmerland.dk
mailto:dpo@vesthimmerland.dk
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Indsamling og behandling 

af personoplysninger mod-

taget fra dig selv 

Når du i forbindelse med ind-

bringelse af en sag for Hegn-

synet eller under sagen afgiver 

personoplysninger, vil disse 

oplysninger alene blive brugt i 

forbindelse med Hegnsynets 

behandling af sagen. 

 

De personoplysninger du afgi-

ver under sagen vil naturligvis 

helt afhænge af, hvad der er 

tvist om i sagen.  

Behandlingens varighed 

Hegnsynet må kun gemme 

oplysninger så længe, det er 

nødvendigt. Vi sletter dine 

oplysninger, når vi ikke læn-

gere skal bruge dem til sags-

behandlingen. Inden kommu-

nen sletter dine oplysninger, 

skal vi dog videregive dem til 

arkivmyndighederne. Det står 

i arkivloven.  

Dine rettigheder 

Efter Databeskyttelsesforord-

ningen har du en række ret-

tigheder i forhold til Vesthim-

merlands Kommunes behand-

ling af dine oplysninger. Du 

kan til enhver tid benytte dig 

af rettighederne. Hvis du vil 

gøre brug af dine rettigheder, 

skal du kontakte os.  

 

Dine rettigheder er: 

Ret til at se dine oplysnin-

ger (indsigtsret) 

Du har ret til at få indsigt i de 

oplysninger, som Vesthimmer-

lands Kommune behandler om 

dig, samt en række yderligere 

oplysninger.  

Ret til berigtigelse 

Du har ret til at få urigtige 

oplysninger om dig selv rettet. 

Ret til sletning 

I særlige tilfælde har du ret til 

at få slettet oplysninger om 

dig, inden det tidspunkt, op-

lysningerne ellers ville blive 

slettet på.  

Ret til begrænsningen af 

behandlingen 

Du har i visse tilfælde ret til at 

få behandlingen af dine per-

sonoplysninger begrænset. 

Hvis du har ret til at få be-

handlingen begrænset, må 

Vesthimmerlands Kommune 

fremover kun behandle oplys-

ninger- bortset fra opbevaring 

– med dit samtykke, eller med 

henblik på, at et retskrav kan 

fastlægges, gøres gældende 

eller forsvares, eller for at be-

skytte en person eller vigtige 

samfundsinteresser.  
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Ret til indsigelse 

Du har i visse tilfælde ret til at 

gøre indsigelse mod Vesthim-

merlands Kommunes ellers 

lovlige behandling af dine per-

sonoplysninger. Du kan læse 

mere om dine rettigheder i 

Datatilsynets vejledning om de 

registrerendes rettigheder, 

som du finder på 

www.datatilsynet.dk  

 

Vil du klage?  

Du har ret til at klare til Data-

tilsynet, hvis du er utilfreds 

med den måde, Vesthimmer-

lands Kommune behandler 

dine oplysninger på. Du kan 

finde mere information og 

kontaktoplysninger på Datatil-

synets hjemmeside 

www.datatilsynet.dk  

 

http://www.datatilsynet.dk/
http://www.datatilsynet.dk/

