Anmodning om Hegnsyn
Hegnsynet i Ringsted Kommune
v./ Teknik- og Miljøcenter
Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Mail: tfr@ringsted.dk

Undertegnede klager anmoder hermed om afholdelse af hegnsynsforretning på nedennævnte
ejendom:
1.Undertegnede
(klager)
Efter hegnslovens kan en hegnssag ved
hensynet i almindelighed kun rejses af
grundejerne.
Ejes ejendommen af flere personer, skal
samtlige ejere underskrive anmodningen, eller
der skal vedlægge
fuldmagt.
Ejerforholdet fremgår af ejendommens skøde.
Ejendommens lejer/forpagter er ikke part i en
hegnssag ved hegnsynet. Lejer/forpagter skal
dog indkaldes til hegnssynsforretningen.
Hegnlovens § 50 og § 34, stk. 3.

Navn:

Adresse:

E-mail der kan benyttes i dialog med hegnsynet:

Ejer af ejendommen matrikelnummer/numre:

Eventuel lejer/forpagter:

2. Modparten
(indklagede)
Under dette punkt skal du
fremkomme med oplysninger
om ejeren/ejerne af
naboejendommen, som skal indkaldes
til hegnsynsforretningen.
Tilsvarende skal naboejendommens lejer/forpagter indkaldes
til hegnsynsforretningen.
Hegnslovens § 34, stk. 2 og 3.

Navn:
Adresse:
Som ejer af naboejendommen beliggende:

Ejer af ejendommen matrikelnummer/numre:
Eventuel lejer/forpagter:

3. Sagsfremstilling
Under dette punkt skal du give
en beskrivelse af de forhold,
som du ønsker, hegnssynet skal
bedømme. Du skal kort gøre rede for, hvad du
er uenig med din nabo om. Hegnslovens § 34,
stk. 2.

4. Klagers påstande
Klagers påstand i sagen er det
resultat, som du ønsker at opnå
ved hegnsynsforretningen.
Under dette punkt skal du derfor
anføre, hvad du vil have
hegnsynets hjælp til at opnå.
Hegnslovens § 34, stk. 2.

5. Dokumenter der
fremlægges
Gælder for servitutter, lokalplaner,
Fredningskendelser eller regler
i særlovgivningen med særlige
bestemmelser om hegnsforholdene på
din ejendom og naboejendommen, skal
du fremlægge dokumentation herfor
under hegnssagen. Under dette punkt
skal du anføre de særlige
bestemmelser, og en kopi af bestemmelserne skal vedlægges denne
anmodning om afholdelse af
hegnsyn.
Tilsvarende gælder, såfremt du
vil påberåbe dig kort, skitser
eller lignende.
Tinglyste servitutter fremgår
af tingbogen på
dommerkontoret.
Offentlige hegnsregler kan oplyses af
Kommunen.
Hegnsloven § 5 og § 6.

6. Eventuelle bemærkninger

Blanketten printes ud, underskrives og sendes til Hegnsynet på ovenstående adresse eller gerne via
mail til tfr@ringsted.dk
Dato:
Klagers underskrift:
Klagers kontaktoplysnigner:
Vejledning om hegnssynet procedure m.v. kan du se på
https://ringsted.dk/borger/bolig-byggeri/hegnsyn
Oplysninger om behandling af personoplysnigner:
https://ringsted.dk/databehandling.html

