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Brev til formænd for grundejerforeningerne i
sommerhusområderne
ved vestkysten angående beplantning
langs private fællesveje i sommerhusområderne
Efter korrespondance med Sammenslutningen fremsendes hermed en
skitsering af Ringkøbing-Skjern kommunes muligheder for at lade
beplantning langs private fællesveje i sommerhusområderne klippe.
Beplantning langs private fællesveje reguleres igennem §47 i lov om
private fællesveje. Udgangspunktet er at det er den enkelte grundejer
der selv skal sørge for klipningen af beplantning imod vejen, på de til
grunden tilstødende vejstrækninger. Ringkøbing-Skjern kommune har
mulighed for med hjemmel i §47 at påbyde beplantning på, over og i
vejarealet fjernet, men proceduren kræver først en henstilling og siden
et påbud, efterfulgt af muligheden for at kommunen, for grundejerens
regning, foretager klipningen. Denne procedure er langsommelig og
ressourcekrævende og hvis vi i samarbejde kunne finde en løsning ville
det derfor være at foretrække.
I samarbejde med Sammenslutningen foreslår kommunen derfor at
vedligeholdet af beplantning i forbindelse med private fællesveje
inddrages som et fælles arbejde der foretages af
grundejerforeningen/et vejlaug på vegne af alle grundejerne, på
samme måde som det almindelige vejvedligehold. Ringkøbing-Skjern
kommunes driftsafdeling vil naturligvis gerne give et tilbud på at
foretage en sådan klipning, men entreprenørvalget er underordnet.
Hvorvidt der i de enkelte foreningsvedtægter er mulighed for at
bestyrelsen tager stilling til et sådant fælles vedligehold ved jeg ikke.
Men I kunne evt. foreligge ovenstående vedligeholdelsesmodel på de
kommende generalforsamlinger hvor der måtte være tvivl.
Sammenslutningen nævnte desuden at I oplever problemer med
etableringen af volde på vejarealerne i sommerhusområderne.
Ringkøbing-Skjern kommune har via lov om private fællesveje
mulighed for at påbyde grundejere der etablerer voldanlæg på og i
visse tilfælde også ved vejarealet, at fjerne disse igen. Denne
information ville måske være hensigtsmæssig ligeledes at nævne på
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generalforsamlingerne. Vær opmærksom på at det er nødvendigt at
kontakte kommunen hurtigt efter en etablering har fundet sted, da det
ellers kan være svært at fastslå etableringstidspunktet.
Den vedlagte frirumsprofil (4 x 4 meter) angiver det frirum Ringkø
bing-Skjern kommune tager udgangspunkt i mht. til klipning af
beplantning langs private fælles veje. Udgangspunktet for skitsen er at
renovationsbilen skal kunne færdes ad vejen og tømning af
renovationsbeholdere skal kunne finde sted.
Jeg håber vi kan finde ud af en løsning på overstående, og har I
spørgsmål er I naturligvis velkomne til at kontakte undertegnede.
Venlig hilsen
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