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1) Sidste referat
Godkendt

2) Orientering om træerne på Ege Alle
Formanden orienterede om træerne på Ege Alle.
Træerne har været på dagsordenen på kommunalbestyrelsesmødet afholdt d. 22/6-2021. Se Bilag 1 for
dagsorden og referat for punktet.
Grundejerforeningen afventer nu at administrationen på kommunen henvender sig for at finde en løsning.

3) Nyt fra trafikudvalget
Niels orienterede omkring seneste nyt. Der ventes stadig på svar på kommunen og fra de andre
grundejerforeninger.
- Trafikmåling (hastighed) ønskes på Sønderkær af vejens beboere. De er dog godt klar over, at der
ikke kommer til blive etableret hastighedsnedsættende foranstaltninger.

4) Fastsættelse af næste møde
Næste møde er sat til d. 27. juli 2021, kl 19.00 hos Kasserer Lene Andreasen
Sekretær Niels Jørgensen, d. 25/07-2021

Bilag 1, kopi af Kommunalbestyrelsens dagsorden/referat, d.22/6 -2021

Beslutningstema
Kommunalbestyrelsen skal – på baggrund af en henvendelse – beslutte om, Kommunalbestyrelsen
vil indgå en aftale med Grundejerforeningen Ny Hvidovre (herefter Grundejerforeningen) om en
anden beplantning på Ege Allé i stedet for de tre fældede egetræer på kommunens grund.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen
1. at beslutte hvilket svar Kommunalbestyrelsen skal give til Grundejerforeningen Ny
Hvidovre.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-06-2021
Økonomiudvalget henviser henvendelsen til drøftelse i kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-06-2021
Borgmesteren stillede følgende forslag til beslutning:

Kommunalbestyrelsen godkender, at administrationen indgår i en dialog med Grundejerforeningen
NY Hvidovre med henblik på at udarbejde en aftale om en reetablering af beplantningen på Ege
Alle. Aftalen skal indeholde forslag til kommende beplantning, udførelse af arbejdet samt
vedligeholdelse, herunder en fordeling af udgifterne til gennemførelse af forslagene. Aftalen skal
godkendes af Økonomiudvalget og Grundejerforeningen NY Hvidovres bestyrelse.

For: Gruppe A, Gruppe F, Gruppe O, Liste H, Gruppe Ø, Steen Ørskov Larsen (UP), Lisa Skov
(UP)
Imod: Gruppe V

Forslaget godkendt

Gruppe V stillede forslag om, at brevet sendes til Indenrigsministeriet (Grundejerforeningen Ny
Hvidovres henvendelse) med henblik på en vurdering af at sikre lovligheden af
Kommunalbestyrelsens ønske om at blande sig i en eksisterende retssag.

For: Gruppe V
Imod: Gruppe A, Gruppe F, Gruppe O, Liste H, Gruppe Ø, Steen Ørskov Larsen (UP), Lisa Skov
(UP)

Forslaget ikke godkendt

Kommunalbestyrelsen godkendte, at administrationen indgår i en dialog med Grundejerforeningen
NY Hvidovre med henblik på at udarbejde en aftale om en reetablering af beplantningen på Ege
Alle. Aftalen skal indeholde forslag til kommende beplantning, udførelse af arbejdet samt
vedligeholdelse, herunder en fordeling af udgifterne til gennemførelse af forslagene. Aftalen skal
godkendes af Økonomiudvalget og Grundejerforeningen NY Hvidovres bestyrelse.

Sagsfremstilling
Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Baggrund
Den 18. april 2020 fældede nogle beboere tre egetræer på Ege Alle, som stod på kommunal grund.
Administrationen politianmeldte fældningen som hærværk. Administrationen har efterfølgende
fremsat et erstatningskrav (et såkaldt adhæsionskrav) til behandling under straffesagen, med krav
om erstatning for udgifterne til genplantning af tre tilsvarende træer. Dette erstatningskrav udgør
179.735 kr., kr.

Anklagemyndigheden har rejst tiltale for groft hærværk imod fire personer i straffesagen. Retssagen
er berammet i byretten til behandling den 9. marts 2022.

Grundejerforeningen ønsker at indgå en aftale med Hvidovre Kommune, herunder at
Grundejerforeningen betaler for en ny beplantning, som erstatter de fældede træer, og at Hvidovre
Kommune herefter meddeler anklagemyndigheden, at der ikke længere er et krav om erstatning
mod de fire grundejere.

Administrationen vurderer, at det er lovligt for Hvidovre Kommune at indgå denne aftale, så længe
Hvidovre Kommune handler økonomisk forsvarligt.

Om anklagemyndigheden - hvis kommunen indgår en aftale med Grundejerforeningen - vil frafalde
tiltalen vil være op til anklagemyndigheden.

Politiske beslutninger og aftaler
Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser
De økonomiske konsekvenser afhænger af hvilken aftale, der indgås med Grundejerforeningen.
Erstatningskravet, som udgør omkostninger ved genplantning af 3 egetræer er opgjort til 179.735
kr.

Retsgrundlag
Om Kommunalbestyrelsen lovligt kan beslutte, at Hvidovre Kommune ikke fremsætter noget
erstatningskrav for de tre fældede egetræer, og i stedet indgår en aftale med Grundejerforeningen
om beplantning af området med andre træer eller anden beplantning, hvor Grundejerforeningen
betaler omkostningerne eller dele af omkostninger afhænger af, hvorvidt kommunen sagligt kan
begrunde at denne løsning etableres i stedet for en genplantning af de tre egetræer.

Kommunen må kun undlade at kræve erstatning, hvis der er et sagligt grundlag herfor.

En saglig begrundelse kan være, at kommunen på anden måde bliver holdt økonomisk skadesløs, og
dermed handler økonomisk forsvarligt.

Høring
Der er ikke høringspligt i denne sag.

