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Vedr.: Referat fra den ordinære generalforsamling juni 2009 m.m.m. 
 
 
Hermed fremsendes ref. – medsendt er også beskæringsregler for bevoksning ved vej, fortov og 
rabat (vend), samt de gældende fælles ”spilleregler”, § 14 i foreningens vedtægter. Der er 
efterhånden en del steder, hvor beskæringsreglerne ikke efterleves, og bestyrelsen vil derfor 
opfordre til at de, der ikke overholder disse bestemmelser, efterlever dem. Det bør ikke være 
nødvendigt, at tilsynsmyndigheden (kommunen) skal inddrages, grundejerne kan da vel selv sørge 
for den nødvendige beskæring. 
 ”Spillereglerne” er medsendt, så medlemmerne kan læse og efterleve dem. Vær opmærksom på 
reglerne for afbrænding af haveaffald, disse regler kan læses/hentes på/fra kommunens 
hjemmeside.  
 

Ordensregler for Avlegård Grundejerforening. 

1. Afbrænding af bål må ikke finde sted på lørdage efter kl. 17 og på søn- og helligdage – 
undtagen Skt. Hans.  

2. Støjende maskiner, herunder græsslåmaskiner, fræsere m.m. må ikke anvendes på hverdage 
efter kl. 20. På søn- og helligdage kun mellem kl. 9 og kl. 12.  

3. Brug af musikinstrumenter, radioer, båndoptagere og andre mekaniske instrumenter må 
ikke anvendes i fri luft eller for åbne vinduer på en sådan måde, at de omkringboende 
generes.  

4. Der på hviler grundejerne renholdelse (slåning) af rabatter og veje ud for deres grunde. Evt. 
skader på vej skal omgående anmeldes til formanden.  

5. Grundene skal ryddeligholdes. Græsset slås så ofte at ukrudt ikke spredes – første gang 
inden 15. maj – sidste gang senest 1. august.  

6. Vandløb må ikke forurenes eller tilstoppes.  

7. Hegn skal holdes til nabo og vej (tvistigheder desangående henvises til hegnssyn).  

8. Der må ikke på grundene henlægges noget, der afgiver ilde lugt eller virker skræmmende. 
Det samme er gældende for fællesarealet.  

9. Bestyrelsen er i ovennævnte punkter højeste myndighed og kan, såfremt medlemmerne i 
henhold til vedtægten ikke overholder den, lade det pågældende arbejde udføre for 
medlemmets regning, og såfremt denne ikke 14 dage efter påkrav betaler, da lade sagen 
overgå til retslig inkasso med de der påløbne omkostninger for medlemmets regning.  

10. På foreningens område må ikke holdes hund, såfremt denne eller disse ved løsgåenhed eller 
gøen generer de omkringboende. Såfremt et medlem ikke retter sig efter bestyrelsens 
henvendelse vil sagen blive overgivet til politiet.  

11. Eventuel udlejer er forpligtet til at gøre lejer bekendt med ordensreglementet. 

 
 



 
BESKÆRING MOD VEJ, FORTOV og RABAT 

 
Fremkommelighed og trafiksikkerhed er vigtigt for alle, som færdes i kommunen. Grundejere, 
som har ejendomme ud til veje og stier, skal hjælpe til med at sikre fremkommelig og 
trafiksikkerhed ved at beskære træer, buske og hække langs veje og stier. 
 
Som vejmyndighed er Gribskov 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. 
 
Krav til beskæring 
Kravene til fritrumsbeskæring 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. 
 

 
  
 
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 14 dage. 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 
§47. 
 
Henvendelse 
Hvis der er spørgsmål til beskæring af træer, buske og hække langs veje og stier er du 
velkommen til at kontakte os: 
Teknik, Vej & Forsyning 
Tlf. 72 49 60 14 
E-mail: tvf@gribskov.dk 
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