
Vej-og stiforhold NBGF 

Senest opdateret: 16. dec 2018 

Asfaltvejene bortset fra stikvejen Bringevej er offentlige veje. 

Kommunens ansvar: 
Offentlige kørebaner drives og vedligeholdes af Furesø Kommune.  
Fortovene vedligeholdes af kommunen. 

Grundejernes ansvar: 
Drift af fortovene (fejning, fjernelse af ukrudt, snerydning og glatførebekæmpelse) er de tilgrænsende 
ejendommes ansvar efter vejloven. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=167290 
Selvom man ikke har direkte adgang gennem hækken påhviler driftsansvaret den tilgrænsende ejendom. 

Asfaltstien langs Jonstrup å er offentlig 
Stien drives og vedligeholdes af kommunen 

Veje, pladser og stier udført i belægningssten, græsarmeringssten, fliser eller grus samt stikvejen 

Bringevej. 

Grundejerforeningens ansvar: 
Disse arealer er private fællesveje og ejes og vedligeholdes af grundejerforeningen.  

Grundejernes ansvar: 
Ansvar for fejning, fjernelse af ukrudt, snerydning og glatførebekæmpelse påhviler de tilgrænsende 
ejendomme efter §§§ 80,81 og 82 i Lov om private fællesveje. 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174723 
Flere steder er dette ansvarsområde uklart, da grænsen mellem ejendommene er vanskelig at fastlægge. 
Det er derfor vigtigt at naboerne selv laver aftaler om grænsedragningen eller på anden vis sikrer, at 
færdslen kan forløbe uden risiko for fodgængerne. Grundejerforeningen har i det omfang, der er frivillig 
assistance, påtaget sig opgaven, men ikke ansvaret for at rydde sne på de belagte arealer. 
Det er ikke tilladt uden kommunens tilladelse, jfr. §66 i Lov om private fællesveje, at anbringe materiel, 
materialer eller lignende på veje, pladser eller stiarealer.  

Hvad gør jeg hvis der opstår skader eller generende lunker på veje eller stier? 
På offentlige veje, fortove og stier skal du kontakte Furesø kommune på tlf. 72354000 
På grundejerforeningens veje og stier skal du skrive til grundejerforeningens bestyrelse: 

bestyrelse@nybringe.dk og oplyse hvor skaden eller lunken er evt. vist på nedenstående kort over området. 
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Grundejerforeningens bestyrelse udarbejder og vedligeholder løbende en liste over skader på veje og stier, 
som skal udbedres. 

 

Vej- og stibelysning 

Al vej-og stibelysning er offentlig. Konstaterer du fejl eller generende lys kan du kontakte kommunen på: 
vejbelysning@furesoe.dk  

 

 

Hunde skal være i snor i Jonstrupområdet 
Ifølge kommunens regler skal alle hunde føres i snor på alle grønne arealer og stier i Furesø kommune. 
Undtaget herfor er Naturstyrelsens hundeskove ved Kollekollevej, Fiskebæk og Store Hareskov, samt 
Bavnesletten og Farum Lillevang. 
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