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KLIENT VANDT HÆVD PÅ 125 M2
AF NABOGRUNDEN
af Søren Andreasen | jan 21, 2017 | Naboret | 0 Kommentarer

Ved en skelforretning i januar 2017 �k vores klient medhold i, at de havde vundet

hævd på 125 m2 af grundejerforeningens fællesområde som stødte op til deres

sommerhusgrund.

Vores klienter havde købt huset i 2014, men den forrige ejer havde benyttet den

omstridte areal siden 1991, som var det deres eget, og de havde passet og

vedligeholdt det, slået græs og opsat trådhegn omkring området. Eneste adgang til

arealet var ligeledes gennem det pågældende sommerhus.

Da ejerne således havde benyttet arealet intensivt i en periode på over 20 år, og da

der ikke forelå nogen aftale om brugen med grundejerforeningen, var det

landinspektørens konklusion, at vores klienter, som efterfølgende købere, havde

vundet hævd på arealet.
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OM OS
Paragraf Advokaterne har 15 års erfaring med rådgivning af virksomheder og private.

Vi arbejder hårdt på hele tiden at levere en topprofessionel service, og vi er opdateret på
den nyeste viden og lovgivning. Vi ser frem til at bistå dig med din sag.

CVR-nr. 37561509

Alle vores advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og medlemmer af
Advokatsamfundet.

FORSIKRING
Der er tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte
regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor den udøves.

Ansvarsforsikring er tegnet hos og garanti stillet af HDI Danmark A/S, Indiakaj 6, 2100
København Ø.

Paragraf Advokaterne ApS | CVR: 37561509 | info@paragrafadvokaterne.dk | +45 82 82 82

42

https://paragrafadvokaterne.dk/klient-vandt-haevd-paa-125-m2-nabogrunden/info@paragrafadvokaterne.dk
tel:+4582828242

