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Renovering	  af	  fortov	  
	  
Nu	  når	  vi	  snart	  har	  vores	  nye	  veje	  på	  plads	  har	  bestyrelsen	  samlet	  alle	  informationer	  og	  retningslinjer	  
vedrørende	  renovering	  af	  fortov	  i	  foreningens	  område	  (undtagen	  Røde	  Mellemvej)	  til	  hjælp	  for	  alle	  
grundejere.	  	  
	  
Da	  vi	  ikke	  som	  forening	  har	  lavet	  et	  fællesprojekt	  for	  at	  renovere	  fortovene	  er	  det	  den	  enkle	  grundejers	  
ansvar	  at	  deres	  fortov	  lever	  op	  til	  kommunens	  krav	  om	  at	  fliser	  ligger	  på	  en	  ansvarlig	  måde	  i	  relation	  til	  
kantsten	  så	  der	  ikke	  er	  nogen	  risiko	  for	  at	  nogen	  kan	  snuble	  og	  komme	  til	  skade.	  
	  
	  

Grundejerens	  ansvar	  

Ønsker	  du	  at	  få,	  ændret	  dit	  fortov	  eller	  ændre/flytte	  en	  overkørsel(indkørsel),	  skal	  du	  søge	  kommunen	  om	  
tilladelse.	  Det	  gælder	  både	  for	  private	  fællesveje	  og	  for	  offentlige	  veje.	  

Ifølge	  Københavns	  Kommune	  skal	  du	  have	  ja	  til	  projektet	  fra	  grundejerforeningen	  eller	  vejlauget,	  hvis	  din	  
ejendom	  ligger	  ud	  til	  en	  privat	  fællesvej	  med	  interne	  retningslinjer	  for	  bredden	  og	  udformningen	  af	  
fortov/overkørsler.	  

Hvis	  du	  bor	  på	  privat	  fællesvej,	  har	  du	  som	  grundejer	  altid	  det	  juridiske	  ansvar	  for	  at	  vej	  og	  fortov	  ,	  der	  
grænser	  op	  til	  din	  grund	  er	  forsvarlig,	  så	  trafikanterne	  ikke	  kommer	  til	  skade,	  når	  de	  færdes	  på	  vejen	  eller	  
fortovet.	  Ansvaret	  omfatter	  at	  vej	  og	  fortov	  er	  tilgængelige	  og	  at	  vejene	  og	  fortovet	  er	  i	  god	  og	  forsvarlig	  
stand.	  

www.kk.dk/da/borger/trafik/veje/offentlig-‐eller-‐privat-‐vej/vedligehold-‐af-‐veje	  

www.kk.dk/da/borger/trafik/veje/aendringer-‐paa-‐veje/aendringer-‐paa-‐private-‐faellesveje/indkoersel	  

	  
	  
Det	  skal	  understrejes	  at	  man	  ikke	  behøver	  at	  skifte	  sit	  fortov,	  men	  godt	  kan	  beholde	  sine	  gamle	  fliser.	  Her	  
er	  en	  checkliste	  når	  man	  skal	  rette	  sine	  nuværende	  fliser	  op.	  Efterfulgt	  af	  kommunens	  og	  
grundejerforeningens	  retningslinjer	  for	  udskiftning	  af	  fliser.	  
	  
	  
Rette	  op	  på	  dine	  gamle	  fortovsfliser	  
	  
Hvis	  du	  ikke	  ønsker	  at	  skifte	  dit	  fortov	  ud	  og	  kun	  retter	  op	  på	  de	  gamle	  fortovsfliser	  skal	  du	  huske	  på:	  

1. At	  en	  række	  fliser	  lægges	  på	  tværs	  (dvs.	  så	  flisen	  er	  80cm	  i	  bredden)	  
2. At	  fliserne	  ligger	  i	  niveau	  med	  kantstenen	  langs	  med	  fortovet	  
3. At	  fliserne	  placeres	  23	  cm	  fra	  kantstenen	  

	  
Husk	  at	  fliserne	  ikke	  må	  dukke	  ned	  ved	  indkørslen,	  de	  skal	  ligge	  i	  samme	  niveau	  som	  resterende	  fortov.	  	  
Du	  behøver	  ikke	  udskifte	  belægning	  mellem	  kantsten	  og	  fliser.	  Hvis	  du	  ønsker	  at	  udskifte	  belægningen,	  skal	  
du	  bruge	  to	  rækker	  af	  chaussesten	  8/10	  cm	  (vi	  anbefaler	  mørk	  portugiser).	  Mellem	  fortov	  og	  skel	  er	  det	  op	  
til	  den	  enkle	  grundejer	  hvilken	  belægning	  man	  vil	  have,	  f.eks.	  græs,	  jord,	  grus,	  andre	  slags	  fliser	  etc.	  
	  
	  



Udskiftning	  af	  fortovsfliser	  
	  
Ved	  udskiftning	  eller	  renovering	  af	  fortov	  og/eller	  indkørsel(overkørsel)	  skal	  enhver	  grundejer	  overholde	  
Københavns	  Kommunes	  standarder	  for	  fortov	  og	  indkørsel	  til	  villagrund	  ifølge	  Grundejerforeningens	  
interne	  retningslinjer.	  
	  
Her	  følger	  foreningens	  interne	  retningslinjer	  der	  baseres	  på	  Københavns	  Kommunes	  standarder.	  Man	  
behøver	  ikke	  søge	  tilladelse	  for	  at	  renovere	  fortovet/overkørslen	  hos	  kommunen	  og	  hos	  
grundejerforeningen	  hvis	  følgende	  retningslinjer	  overholdes:	  
	  
Fortov:	  	  
Type:	   Affaset	  fortovsflise	  
Farve:	   Grå	  
Længde:	  	   80	  cm	  
Bredde:	  	   62,5	  cm	  
Højde	  	   7,5	  cm	  	  
Vejl.	  pris:	   50	  kr	  +	  moms	  
	  
	  
Indkørslen:	  
Type:	   Affaset	  kørebaneflise	  
Farve:	   Grå	  
Længde:	  	   80	  cm	  
Bredde:	  	   62,5	  cm	  
Højde	  	   10	  cm	  	  
Vejl.	  pris:	   70	  kr	  +	  moms	  
	  
	  
Mellem	  kantsten	  og	  fortovs-‐/kørebanefliser:	  
Type:	   Chaussesten	  
Farve:	   Vi	  anbefaler	  mørk	  portugiser	  
Størrelse:	   8/10	  cm	  	  
Antal/meter:	   20	  stk	  
Vejl.	  pris/sten:	   2,80	  kr	  +	  moms	  
	  
	  
Fortov	  med	  en	  række	  fliser:	  
Fortovs-‐/kørebanefliser	  lægges	  på	  tværs	  (80	  cm	  i	  bredde)	  23	  cm	  fra	  kantstenen.	  Mellem	  fortov/indkørsel	  og	  
kantsten	  lægges	  to	  rækker	  med	  chaussesten	  ifølge	  Københavns	  Kommune	  standard	  D	  for	  fortov/indkørsel	  
til	  villagrund.	  
	  
	  
	  
Spørgsmål?	  
	  
Hvis	  du	  har	  nogle	  spørgsmål	  så	  kontakt	  venligst	  bestyrelsen	  der	  gerne	  hjælper	  til	  med	  hvordan	  du	  kan	  
renovere	  dit	  fortov	  og	  få	  information	  om	  tilbud	  på	  nyt	  fortov	  som	  bestyrelsen	  og	  andre	  grundejere	  har	  
indhentet.	  Du	  kan	  også	  finde	  mere	  information	  på	  foreningens	  hjemmeside:	  gf-‐friheden.dk	  
	  
	  
	  
Venlig	  hilsen,	  
Bestyrelsen	  
	   	  



Bilag	  
Grenejerforeningen	  Frihedens	  interne	  retningslinjer	  baseret	  på	  Københavns	  Kommunes	  krav	  og	  standard	  D,	  
Overkørsel	  D	  til	  villagrund	  med	  enkelt	  fortovsrække	  
	  

	  


