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Kongsmark	  den	  16.	  oktober	  2014	  
	  
Værd	  at	  vide	  om	  hegn	  og	  beskæring	  af	  hegn	  langs	  veje	  i	  Kongsmark	  Park.	  
	  
Veje	  og	  stier	  vedligeholdes	  af	  samtlige	  ejere	  og	  parcelejere	  efter	  de	  almindelige	  regler	  for	  
vedligeholdelse	  af	  private	  fællesveje.	  Dette	  fremgår	  også	  af	  deklaration	  fra	  1971,	  som	  er	  tinglyst	  på	  
alle	  ejendommene	  og	  som	  stadig	  er	  gældende.	  Det	  fremgår	  også,	  at	  det	  er	  grundejerforeningen	  der	  
vedligeholder	  de	  private	  fællesveje.	  	  Dette	  er	  også	  indarbejdet	  i	  foreningens	  vedtægter.	  
	  	  
Den	  enkelte	  grundejer	  har	  også	  en	  række	  pligter	  i	  forhold	  til	  hegn,	  beplantninger	  og	  rabatter	  langs	  
vejene.	  Alt	  sammen	  for	  at	  sikre	  fremkommelighed	  og	  trafiksikkerhed	  jfr.	  Vejlov	  og	  Hegnsloven.	  
	  
Udhængende	  grene	  skal	  studses,	  
eller	  beplantningen	  skal	  holdes	  
opstammet	  således,	  at	  der	  holdes	  en	  
frihøjde	  over	  kørebanen	  på̊	  mindst	  
4,2	  meter.	  	  
	  
Frihøjden	  fra	  kørebanekanten	  og	  1	  
meter	  ind	  over	  rabat	  skal	  ligeledes	  
være	  på̊	  mindst	  4,2	  meter.	  
Frihøjden	  på̊	  det	  resterende	  areal	  
ind	  til	  skel	  er	  2,75	  meter.	  
	  
Sørg	  altid	  for:	  

• At	  beplantningen	  ikke	  har	  bredt	  sig	  ud	  over	  vejarealet	  eller	  hænger	  lavt,	  af	  hensyn	  til	  
trafiksikkerheden.	  

• At	  dit	  beskæringsaffald	  bliver	  fjernet	  hurtigst	  muligt.	  
• At	  der	  ikke	  plantes	  eller	  stilles	  ting	  i	  rabatten,	  da	  den	  er	  en	  del	  af	  vejarealet.	  
• At	  du	  beskærer	  ofte,	  gerne	  flere	  gange	  om	  året.	  
• At	  du	  husker	  at	  tjekke,	  hvor	  skellet	  er,	  inden	  du	  planter.	  
• At	  du	  planter	  inde	  på̊	  egen	  grund	  (mindst	  30	  cm	  fra	  skel)	  og	  tager	  hensyn	  til,	  hvad	  du	  planter.	  

Som	  bekendt	  er	  det	  ikke	  alle	  planter	  der	  breder	  sig	  lige	  meget.	  
	  
Bor	  du	  på	  hjørnegrund	  eller	  skarpt	  sving	  er	  der	  tinglyst	  
oversigtsdeklaration.	  	  
Deklarationen	  punkt	  1,	  sidste	  afsnit:	  ”På	  alle	  hjørnearealer	  skal	  der	  være	  
fri	  oversigt	  svarende	  til	  q	  =	  15	  x	  15	  m	  jfr.	  deklarationsridset.	  Indenfor	  
oversigtsarealerne	  må	  der	  hverken	  varigt	  eller	  midlertidigt	  forefindes	  
noget	  af	  større	  højde	  end	  1	  m	  over	  en	  flade	  gennem	  de	  tilstødende	  vejes	  midtlinier.”	  
	  
	  
Spørgsmål	  eller	  klager?	  
Spørgsmål	  om	  reglerne	  for	  beskæring,	  eller	  klage	  over	  manglende	  beskæring	  kan	  indgives	  til	  Slagelse	  
Kommune,	  som	  er	  vejmyndighed.	  Du	  kan	  klage	  på	  telefon:	  5852	  3600	  lokal	  6416	  eller	  mail	  til:	  	  
teknik@slagelse.dk	  	  
	  
	  


