
Kære Svend Erik Nissen,  

 Du skal have mange tak for dit brev. Det lader til, at vi nok har brugt en forældet beboerliste 

til at sende orienteringsbrevet ud efter. Det er meget godt, at du har gjort os opmærksom på 

det, så vi kan få rettet op på fejlen – det der digitale post er desværre ikke så nemt, som det 
burde være.  

 Jeg skriver snarligt ud til alle med nærmere information. Men desværre er det sådan, at vi 

ikke må være særlig præcise i forhold til beskæring og frister, før vi sender påbud ud. Og det 

vil vi meget nødig, da vi hellere vil have en konstruktiv dialog med jer. Naturligvis vil der være 
nogle, som ikke beskærer – det er vi forberedt på.  

 Jeg kan forestille mig, at du får mange henvendelser, så jeg vil lige ridse de væsentligste ting 

op, som jeg vil informere om, så du har lidt informationer at give videre.  

 

Alle grundejere har under alle omstændigheder pligt til at beskære deres beplantning til 

bagkant af skel med mindre der ligger en deklaration om andet. Jeg kan forstå på nogle af de 

henvendelser, vi har modtaget, at skellet kan være svært at se, og at der flere steder mangler 

skelpæle. Derfor er det bedst, at beboerne beskærer deres beplantning til bagkanten af den 

linje, som de eksisterende master står på. De nye master vil blive placeret på samme linje.  

 De eksisterende master, som skal fjernes eller flyttes, vil blive trukket op ad jorden. 

Fundamenterne er ikke særlig store, men det vil naturligvis kunne beskadige rødderne på den 

beplantning, som er plantet tæt op ad masterne. Vi vil dog bestræbe os på at være så 

nænsomme som muligt.  

 

De nye master vil som sagt blive placeret på samme linje, som de eksisterende. Der vil blive 

gravet et hul omkring, som er max. 1 x 1 x 1 meter – sandsynligvis mindre. Men vi forventer 
ikke at grave ind på privat areal.  

Vi vil ikke udføre længdegravninger mellem masterne.  

Arbejdet forventes at igangsættes midt i september, men det præcise tidspunkt, kender jeg 

først i slutningen af måneden. Vi skal anlægge flere steder i kommunen, og vi skal først have 

møde med entreprenøren, før vi ved hvordan arbejdet vil blive grebet an.  
 

Det er helt korrekt, at vi gerne vil modtage svar på den mailadresse, som står i brevet. Når vi 

ikke har meldt ind med en kontaktperson, skyldes det, at de involverede i projektet, har været 

på ferie på skift henover sommeren. Vi ville derfor nødig have, at eventuelle henvendelser ikke 

nåede frem.  
 

Jeg håber, at det var information nok i første omgang. Det ville måske være meget godt at 
tale sammen i løbet af de kommende uger, så vi kan få et godt samarbejde op at stå.  

Med venlig hilsen 

Katrine Bierberg Larsen 
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