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Foråret er kommet – sommeren nærmer sig - dejligt.
Bestyrelsen er blevet kontaktet af medlemmer, der klager over, at naboer/genboer ikke er
opmærksomme på beskæring af buske og træer ud mod veje og stier, hvilket forhindrer store
vogne – bl.a. post, afflad, varer, kloakering – i at komme frem.
Bestyrelsen beder alle være opmærksomme på nedenstående reglement fra Gribskov
Kommune.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

Fremkommelighed og trafiksikkerhed er vigtigt for alle, som færdes i kommunen. Grundejere, som har
ejendomme ud til veje og stier, skal hjælpe med at sikre begge dele ved at beskære træer, buske og hække
langs veje og stier.

Som vejmyndighed er vi i kommunen meget optaget af, at oversigtsforhold i vejkurver og vejkryds er i orden, og
at rabatten er ryddet. Det sidste handler om, at gående skal kunne undgå biler og anden kørende trafik.
Kravene til frit rums beskæring er en frihøjde på 2,80 meter over fortov og rabatareal og 4,20 meter over
kørebane og cykelsti. Se tegningen.

Husk at tage højde for, at tyngden fra sne eller regn kan gøre, at grenene hænger meget.

Haveaffald må ikke blandes med din dagrenovation. Haveaffald kan afleveres på en af kommunens
genbrugsstationer, enten i Skærød eller Højelt.
14 dages frist efter påbud
Hvis vi ser, at beplantningen på en ejendom er til gene for trafikken, kan vi som vejmyndighed påbyde
beplantningen beskåret. Beskæring varsles normalt med 3 uger. Hvis varsling om beskæring ikke efterkommes,
vil der blive udstedt et påbud. Medfører påbuddet ikke, at grundejeren beskærer sin beplantning, vil kommunen
udføre den nødvendige beskæring og sende regningen til grundejeren.
Lovgrundlag
Beskæringspligten fremgår af Lov om offentlige veje §103 og af Lov om private fællesveje § 61. Den til enhver tid
gældende lovgivning kan se på www.retsinformation.dk og www.lovtidende.dk.
Har du spørgsmål, så kontakt:
Gribskov Kommune - Borgerservice, Teknisk område
Telefon: 7249 6000

