
BESKÆRING 
AF BEPLANTNING
Hvorfor er det vigtigt at beskære 
din beplantning?

Har du spørgsmål til beskæring af beplant-
ning, er du velkommen til at kontakte os.

Center Plan, Byg og Vej
✉  pbv@rebild.dk 

📞  99 88 99 88



Hold din beplantning på din grund – og vær med til at øge trafiksikkerheden
Formålet med denne pjece er, at vi gerne vil hjælpe trafikanter sikkert frem i kommunen, sammen med dig. 
Du hjælper os og trafikanterne ved at beskære dine træer, buske, hække og anden bevoksning, som stikker 
udover vej, stier og fortove.
På den måde øger vi sikkerheden i trafikken.  Vi får også nemmere ved at vedligeholde eksempelvis ved 
fejning, snerydning og saltning. Vi vil gerne passe godt på vores veje, fortov og stier, så de bliver så gode og 
sikre som muligt at færdes på for borgerne.

Vigtig info om skel, mål og pligt
Beplantning, hække, træer og lignende skal klippes tilbage til skel, så fortov, sti og kørebane kan bruges i 
fuld bredde. 
For at skabe tryghed i trafikken for alle trafikanter, må skilte og gadelys ikke være dækket til.
Trækroner med videre skal beskæres, så der er en frihøjde på mindst 2,5 m over fortov og 4,5 m over vej.

Skel ligger ofte ved bagkanten af eksempelvis el-skabe, lysmaster og vejskilte. På hjørnegrunde er det sær-
ligt vigtigt at beskære, så oversigtsforholdende er gode og trafikanter kan se til begge sider. 

Hvad siger Vejloven?
I henhold til Vejlovens §87, kan Rebild Kommune kræve træer og anden beplantning fjernet, når hensynet 
til færdslen gør det nødvendigt.

Hvis du ikke beskærer din beplantning, hvad så?
Rebild Kommune kan pålægge dig at udføre beskæring indenfor en fastsat tidsfrist, som du bliver oplyst 
om personligt, telefonisk eller via din e-Boks. Dette kaldes for en varsling.
Har du ikke beskåret din beplantning inden tidsfristen, vil du modtage et påbud med en ny tidsfrist.
Hvis du ikke overholder den nye tidsfrist, kan Rebild Kommune beskære din beplantning for din regning.

OBS!
Byrådet har den 17. december 2015 besluttet, at der ikke må bruges roundup som ukrudtsbekæmpel-
sesmiddel  på offentlige arealer i Rebild Kommune.  Det betyder altså, at du som borger heller ikke 
må anvende roundup til at bekæmpe bevoksning fra din grund der breder sig på offentlige arealer 
som stier, fortove og veje.


