
Grundejerforeningen Bakkegården  Viborg, den 3. april 2016 

  

Til medlemmer af grundejerforeningen Bakkegården (GM 1, 5, 14, 19, 39 og SM 2, 4, 10) 

 

Ved inspektion den 1. april 2016 på Gråmejsevej (GM) og Sortmejsevej (SM) har bestyrelsen 

observeret at bevoksningen på din parcel rækker ud over fortovet og forhindrer benyttelse af hele 

fortovet. Fodgængere og barnevogne skal have mulighed for at benytte hele fortovet.  

 

Du bedes snarest beskære din beplantning så fortovet bliver frit. 
 

Fra det flisebelagte fortov og til skellet er der 50cm som kabelkrav, hvor der skal være mulighed for 

vedligeholdelse af de nedgravede kabler. Buske, hæk, hegn og anden lav beplantning må ikke 

række ud over skellet jf. Hegnslovens § 11 (se herunder). Bestyrelsen accepterer dog at lav 

bevoksning rækker ud over kabelgraven, men ikke ud over fortovet. Vi gør samtidig opmærksom 

på, at ved eventuelle arbejder i kabelgraven eller ved omlægning af fortov er det den enkelte parcel, 

der har udgiften til at rydde kabelgraven for bevoksning, stensætninger, hegn m.m.. 

 

 Oversigt over parceller, hvor bevoksning rækker ud over fortovet:  

Vej Nr Problem 

GM 1 Hæk rækker 40cm over fortovet 

GM 5 Lave buske rækker 10cm over fortovet 

GM 14 Lille busk rækker 25cm over fortovet 

GM 19 Hæk rækker 20cm over fortovet på begge sider af hjørnegrunden 

GM 39 Hæk og anden beplantning rækker 30cm over fortovet 

SM 2 Hæk rækker 20cm over fortovet 

SM 4 Hæk rækker 20cm over fortovet 

SM 10 Busk og troldhassel rækker 20/30cm over fortovet 

  

Bestyrelsen er naturligvis parat til at forklare sig nærmere og indgå i en dialog. Henvendelse til 

undertegnede. 

 

 

Med venlig hilsen 

Carsten Simmelsgaard 

Formand for Grundejerforeningen Bakkegården 

Tlf.: 29 64 19 49 

E-mail: csimmelsgaard@hotmail.com 

  

  

  

Hegnsloven, Lov om hegn, jf. lovbekendtgørelse nr. 59 af 19. januar 2007. 

§ 11. Hegn langs gade, vej, sti eller plads, som er åben for almindelig færdsel eller udlagt til brug 

for flere særskilt matrikulerede og i særligt eje værende ejendomme, skal rejses helt på egen grund 

og levende hegn plantes i en sådan afstand fra vejens areal, at bevoksningen til enhver tid kan 

holdes indenfor skellinjen.  
 

https://mail.tdc.dk/compose.cgi?to=csimmelsgaard@hotmail.com

