BESKÆR DIN
BEPLANTNING MOD
VEJ OG STI
materielgården

TEMA

I denne pjece kan du læse om, hvilke forpligtelser du har som grundejer i
forhold til beskæring og vedligeholdelse af færdselsarealer.

DET GROR PÅ STEVNS!

Billedfelt: Her kan du indsætte et billede (foto eller grafik) eller lave en farvet flade.

Sommertid er vækst!

sti, cykelsti og vej. Du kan også som lejer

Vi har udgivet denne pjece for at gøre dig

af en ejendom være ansvarlig for, at det

opmærksom på, at du selv skal sørge for,

sker, afhængigt af din lejekontrakt.

at din beplantning mod f.eks. fortov, sti,
cykelsti og vej er beskåret. Der skal altid

Det er vigtigt, at du beskærer buske og

være mulighed for fri og sikker færdsel.

træer, ikke kun af hensyn til postbuddet

I pjecen kan du læse om, hvilke forplig-

og skraldemanden, men også af hensyn

telser du har som grundejer i forhold til

til naboer og andre medborgere. Ligele-

beskæring og vedligeholdelse af færd-

des skal du sørge for, at færdselsarea-

selsarealer.

lerne er fri for f.eks. grus, sten, nedfalden
frugt og andet haveaffald.

Dine forpligtelser
Som grundejer har du ansvaret for, at
beplantningen er beskåret mod fortov,

2

BESK ÆR DIN BEPLANTNING MOD VEJ OG STI

Hvad skal du sørge for?

Tilsyn og anmodning

Med få midler kan du være med til at

Det er Stevns Kommunes opgave at føre

skabe plads til alle i vores kommune. Du

tilsyn med, om beplantning og færd-

kan også lette hverdagen for handicap-

selsarealer er til gene eller fare for gåen-

pede, ældre, børnefamilier og for folk i

de og kørende trafik.

servicejobs. Du kan tilmed hindre, at der
opstår farlige situationer som faldulykker

Konstaterer vi f.eks. ,at en hæk er til gene

og påkørsler.

for færdslen, vil du derfor modtage denne
pjece samt en anmodning om at bringe

Der skal altid være fri passage for trafik-

forholdene i orden. Hvis anmodningen

ken på både fortove, stier, cykelstier og

ikke efterkommes, vil du modtage en

veje. Du skal også sikre dig, at der er gode

skriftlig henstilling. Hvis denne ikke

oversigtsforhold fra sideveje og private

efterkommes, vil kommunen udstede et

grunde.

påbud. Hvis påbuddet ikke efterkommes,
vil vi foretage det nødvendige for din

Derfor skal du beskære beplantning helt

regning.

ind til eget skel.
Det har kommunen ret og pligt til ifølge
Du skal også beskære omkring belysning,

vejlovgivningen.

vejskilte, brandhaner og autoværn.
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CITAT FRA UNDERSØGELSEN

Hvad vil vi gerne have, at du foretager dig?
Beskær beplantning i højden. Min. 275/420 cm som illustreret.
Beskær beplantning mod skel og egen grund.
Beskær din beplantning omkring vejskilte.
Beskær din beplantning omkring brandhane så den er fuldt synlig.
Beskær omkring belysning således at lyset når færdselsarealerne.
Beskær mod autoværn.
Beskær mod hjørne og udfaldsvej for at sikre fuldt udsyn.
Renhold sti, fortov, cykelsti og rabat langs ejendommen.
Fjern henstillet inventar, byggemateriale m.m. fra offentligt areal.

Hvis du har spørgsmål til vor anmodning, er du velkommen til at kontakte
Materielgården, Stevns Kommune, på:
Telefon: 56 57 52 90
E-mail: materielgaarden@stevns.dk
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