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Omfang & Kvalitet 

Drift og vedligeholdelse af udearealer jf. vedlagte bilag. 

Der er aftalt Drift og vedligeholdelse af følgende elementer: 

    
 1.b. Brugsplæne  2.a. Rosenbede 
 3.b. Bunddækkende buske og busketter  4.b. Hæk 
 5.b. Fritvoksende træer  6.a. Faste belægninger 
 6.b. Løse belægninger  8. Ejendomsservice 
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Græs 

1.b.   Brugsplæne 

Beskrivelse 

Brugsplænen er robust, har stor 
slidstyrke og brugsværdi. 

Brugsplænen fremstår sund og 
overvejende grøn. Plænen er 
fortrinsvis jævn og ensartet.  

I brugsplænen er der kun lidt og spredt 
ukrudt. 

Synligt græsafklip kan forekomme i 
forbindelse med græsklipning 

 

 

Hvor 

Alle afdelinger 

 

Standard pleje 

 Græsklipning, 18-22 x/år 

 Græsklipning omkring forhindringer, 9-11 x/år 

 Kantskæring/-trimning, 1 x/år 

 Gødskning, 1 x/år 

 Opsamling af affald før græsklipning 

 

Bemærkninger/Forbehold 

Forbehold for kørsel med maskine. I længerevarende perioder med regn, kan der opstå ophold i 
den kontinuerlige klipning, grundet risiko for skadesdannelse på arealerne i form af sporkørsel.
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 Blomster 

2.a.   Rosenbede 

Beskrivelse 

Rosenbede giver blomsterpragt og 
duft. Dette opnås bedst ved at plante 
roserne samlet i bede og i et beskyttet 
miljø. 

Roserne skal fremtræde sunde, 
frodige og med friske blomster i 
vækstperioden. 

Rosernes fremtoning og vækst må 
ikke forstyrres af ukrudt. 

 

 

 

Hvor 

Kun afd. 2 - Præstevangen 

 

Standard pleje 

 Gødskning, 1 x/år  

 Ukrudtsbekæmpelse, 6 x/år 

 

 

Bemærkninger 
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 Buske 

3.b.   Bunddækkende buske 
og busketter 

Beskrivelse 

Bunddækkende buske, som enten står 
solitært eller i en gruppe. 

De findes typisk som elementer i 
græsplæner eller i bede. 

Bunddækkende buske skal fremtræde 
frodige og veludviklede. 
Bunddækkende buske skal have plads 
til, at deres vækstform og evt. 
blomstring bliver naturlig.

   

 

Hvor 

Alle afdelinger 

 

Standard pleje 

 Gødskning, 1 x/år  

 Ukrudtsbekæmpelse, 6 x/år 

 Beskæring af hensyn til størrelse, færdsel eller oversigtsforhold, 1 x/år 

 

 

Bemærkninger 
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Hække 

4.b.   Hæk 

Beskrivelse 

Hække består af en eller flere rækker 
planter af samme art.  

Planterne skal fremstå i god og tæt 
vækst.  

Den skal være jævn, ensartet og 
frodig. 

 

 

 

 

 

Hvor 

Alle afdelinger 

 

Standard pleje 

 Klipning af fælleshække på alle sider, 1 x/år 

 Klipning af beboer-hække på ydersider, 1 x/år og top 2 x/år 

 Ukrudtsbekæmpelse i hæklinje, 6 x/år 

 Afklip fjernes og bortskaffes efter hækklipning  

 

 

Bemærkninger 
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Træer 

5.b.   Fritvoksende træer 

Beskrivelse 

Et fritvoksende træ har en krone, der 
udvikles uden konkurrence fra andre 
træer.  

Træerne er altid fuldkronede og er 
placeret solitært og kan være 
opstammende.  

 

 

 

 

 

Hvor 

Alle afdelinger 

 

Standard pleje 

 Døde grene og træer beskæres/fjernes, 1 x/år 

 Fjernelse af stammeskud, 1 x/år 

 Fjernelse af vanris, 1 x/år 

 

 

Bemærkninger 
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Belægning 

6.a.   Faste belægninger  
 (trapper/terrænmure)  

Beskrivelse 

Faste belægninger anvendes til 
færdsel og ophold.  

Belægning kan bestå af asfalt, 
brolægning, belægningssten klinker 
m.m. 

Belægning bør være fri for ukrudt og 
snavs/affald. 

 

 

 

Hvor 

Alle afdelinger – (særligt ved afd. 1 og 2) 

 

Standard pleje 

 Termisk ukrudtsbekæmpelse langs kanter samt pletvist i belægning, 6 x/år 

 Fejning langs bede og kantsten -efter behov 

 Særligt ved afd. 1 og 2 - fejning ved underjordiske garageanlæg og ungdomsboliger og 
kælderhalse, 

 Fortove: Viborgvej og Præstevangsvej holdes ren på og ved siden af fliser. 

 

 

Bemærkninger 

OBS. Afstandskrav til bygninger på minimum 1 meters afstand ved udførsel af termisk 
ukrudtsbekæmpelse.  
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Belægning 

6.b.   Løse belægninger  
 (trapper/terrænmure) 

Beskrivelse 

Løse belægninger anvendes til 
færdsel og ophold.  

Belægning kan bestå af grus, stenmel, 
skærver og perlesten m.m. 

Belægning børl være fri for ukrudt og 
snavs/affald. 

  

 

 

 

 

Hvor 

Alle afdelinger 

 

Standard pleje 

 Termisk ukrudtsbekæmpelse langs kanter samt pletvist i belægning, 6 x/år 

 

 

Bemærkninger 

OBS. Afstandskrav til bygninger på minimum 1 meters afstand ved udførsel af termisk 
ukrudtsbekæmpelse. 


