
Love vedrørende vejforhold i Grundejerforeningen Gefion 

 

§ 1. Den enkelte grundejer er ansvarlig for vedligeholdelsen af vej og fortov ud for egen facade indtil 

vejmidten (jfr. Københavns Kommunes vejledning for vedligeholdelse af private fællesveje, samt 

Privatvejsloven § 47) 

§ 2. Foreningen er ansvarlig for vejbump og afholder udgifter til disse. 

§ 3. Foreningen varetager alle almindelige opgaver vedrørende de private fællesveje, herunder 

vedligeholdelse af kørebaner og fortove. 

§ 4. Medlemmerne kan ikke lade noget arbejde udføre på de private fællesveje uden at have indhentet 

betyrelsens godkendelse heraf.  

§ 5. Vedligeholdelse og rensning af de private fællesvejes nedløbsbrønde foretages af foreningen. 

§ 6. Anlægges eller nedlægges overkørsler afholder medlemmet selv udgiften til dette, samt eventuelle 

udgifter til opretning af skader påført tilstødende fortov og vej i forbindelse med arbejdet. Bestyrelsen 

kontaktes for besigtigelse inden arbejdet påbegyndes. Der optages fotodokumentation ved 

besigtigelsen. 

§ 7. Vedligeholdelse af overkørsel inklusiv fliser og asfalt, påhviler medlemmet. 

§ 8. Det enkelte medlem er ansvarlig for skaderpå vej og fortov tilhørende parcellen, såfremt skaden 

skyldes en person med bopæl på parcellen, eller en person der har handlet efter instruks fra en person 

på parcellen 

§ 9. Medlemmet er ansvarlig for skader på vej og fortov som skyldes manglende renholdelse, manglende 

vedligeholdelse af beplantning eller ukrudtsbekæmpelse. 

 § 10. Der må ikke parkeres helt eller delvist på fortov (jfr. fælleskommunale parkeringsregler af 1. marts 

2014). 

§ 11. For skader forvoldt som følge af parkering på fortov skal medlemmet afholde udgiften, såfremt 

skaden skyldes en person med bopæl på parcellen, eller en person der har handlet efter instruks fra en 

person på parcellen.  

Stk. 2. Er skaden forvold af andre skal medlemmet oplyse bestyrelsen om hvem der har påført skaden, 

hvis dette er medlemmet bekendt, således at bestyrelsen kan søge skaden erstattet. 

§ 13. Medlemmet skal informere bestyrelsen hvis der skal udføres arbejde på medlemmets parcel som 

vedrører den private fællesvej. Bestyrelsen besigtiger området før arbejdet påbegyndes, og foranlediger 

kontrol af, at arbejdet udføres efter gældende regler.  



§ 14. Medlemmet skal vedligeholde hegn og beplantning, således at det ikke er til gene for gående eller 

kørende trafikanter (jfr. Privatvejsloven § 61) 


