
Udenretlig forlig 

 

§ 1 Parterne: 

Grundejerforeningen Ny Hvidovre (Debitor) CVR-nr.: 32114814 

erkender herved at være nedennævnte forfaldne beløb skyldig til: 

Hvidovre Kommune (Kreditor) CVR-nr.: 55606617 

§ 2 Kravets oprindelige størrelse 

Det forfaldne krav er opgjort til følgende: 

1: Rodfræsning 3 stk. egetræer. Optagning areal 7*2 meter om hvert træ fra kantsten og ind mod 
hæk. Afgravning alle 3 arealer til 1 meter i dybde. Gartnermakadam lægges i lag på 60 cm. 
Muldjord lægges i top. Levering og plantning af 3 stk. egetræer SHO TK 30-35 cm. 2 stk. 
opbindingspæle og 2 stk. vandingsposer pr træ. Reetablering efter plantning. Såning med græsfrø. 
Ledningsoplysninger indhentes før igangsætning. 
(Momsfrit beløb: 0,00 - Momspligtigt beløb: 140.130,00) Subtotal: 140.130,00 
25,00% moms: 35.032,50 

Total DKK: 175.162,50 

2: Vanding i sæson april til oktober hver 14 dag over en 3- årig periode. 42 stk. indsatser. 
(Momsfrit beløb: 0,00 - Momspligtigt beløb: 35.773,00) Subtotal: 35.773,00 
25,00% moms: 8.943,25 

Total DKK: 44.716,25 

Hovedstol i alt: 219.878,75 DKK 

 

 



§ 3 Kravets oprindelse 

Kravet hidrører fra erstatning for hærværk mod Hvidovre Kommunes ejendom bestående af tre 

egetræer placeret på Ege Alle den 18. april 2020 omtrent kl. 11.50, begået af Heino Moser 

Kristiansen , Rikke Moser Kristiansen , Torben Strøm  og Gabriela Strøm , alle beboere på Ege Alle 

og medlemmer af Grundejerforeningen Ny Hvidovre. 

§ 4 Forligsprotokol: 

Grundejerforeningen Ny Hvidovre forpligter sig i henhold til nærværende forlig og betaler 

omkostningerne til nye træer. Udgiften til træer anslås til  30.000 kr. inkl. moms. 

Grundejerforeningen Ny Hvidovre forpligter sig i henhold til nærværende forlig og betaler 

omkostningerne for vandingen i de første tre år. Vandingen kan udføres af en udefrakommende 

professionel anlægsgartner debitor selv rekvirerer og afholder udgifter for, eller ved at debitor 

udfører vandingen nøje efter anviste forskrifter fra Vej og Park. Udgiften til vandingsomkostninger 

anslås til ca. 60.000 kr. ved vanding udført af debitor.   

 Ved overholdelse af ovenstående forpligtelser vil kommunen blive holdt skadesløs for en samlet 

udgift på ca. 90.000 kr. 

Det aftales imellem Grundejerforeningen Ny Hvidovre og Vej og Park, hvilken træsort og hvor 

træerne skal plantes. I tilfælde af uenighed imellem parterne om placering og træsort afgøres det 

endeligt af Vej og Park. Udgravning og plantning af træerne udføres af Vej og Park. 

 

 

 



§ 5 Vederlaget 

Hvilket beløb debitor forpligtes til at betale 30.000 kr. senest den 14. februar 2022 til indkøb af nye 

træer. 

I tilfælde af konkurs, betalingsstandsning og gældssanering inden indfrielse, er kreditor berettiget til 

at afskrive indbetalte beløb forholdsmæssigt på renter, hovedstol og omkostninger. Overholdes 

forliget, påløber der ikke yderligere omkostninger, men ellers skal debitor betale yderligere 

omkostninger ved tvangsfuldbyrdelse. Den til enhver tid værende restfordring vil stedse blive 

forrentet. 

Udebliver indbetalingen mere end 10  dage efter sidste rettidige betalingsdag bortfalder forliget, og 

kommunen vil i stedet inddrive det fulde erstatningskrav overfor Heino Moser Kristiansen , Rikke 

Moser Kristiansen , Torben Strøm  og Gabriela Strøm , alle beboere på Ege Alle.  

Beløbet skal indbetales til Jyske Bank registreringsnummer: 7134 kontonummer: 1078351 og 

mærkes Ege Allé 

§ 6 Misligholdelse: 

I tilfælde af at træerne ikke er levedygtige  tre år efter disse er plantet, som følge af manglende 

vanding og pleje, pålægges det Grundejerforeningen Ny Hvidovre at afholde samtlige omkostninger 

til reetablering af nye træer, og vanding og pleje af disse i yderligere 3 år. 

 

 

 

§ 7 Force majeure 



I tilfælde af den manglende aftaleopfyldelse udspringer fra en uforudsigelig og uundgåelig 

udefrakommende begivenhed som biluheld, storm, lynnedslag og lignende naturfænomener, som 

umuliggør aftaleopfyldelse enten midlertidigt eller permanent, vil debitor være fritaget for 

erstatningsansvar for den del der er forårsaget af den indtrådte force majeure begivenhed. 

§ 9 Offentlig påtale 

Nærværende forlig træder ikke i stedet for den igangværende straffesag mod Heino Moser 

Kristiansen, Rikke Moser Kristiansen, Torben Strøm og Gabriela Strøm for hærværk efter 

Straffeloven rejst af anklagemyndigheden. Således, kan Hvidovre Kommune ikke indestå for at 

anklagemyndigheden frafalder tiltalen. 

Nærværende forlig træder udelukkende i stedet for erstatningskravet, som kan rejses ved de civile 

domstole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 9 underskrifter 

Sted: Hvidovre, 

Dato:_________________  Dato:___________________ 

 

__________________________ __________________________ 

 

Hvidovre Kommune                           Formand Grundejerforeningen Ny Hvidovre 

 

 

Dato:___________________ Dato:___________________ 

 

 

________________________ __________________________ 

 

Kasserer   Bestyrelsesmedlem                   
Grundejerforeningen Ny Hvidovre Grundejerforeningen Ny Hvidovre 

 

 

 

 

 


