Hold
området
foran
din grund
rent

Sammen holder vi vejene sikre og trygge
Vi har en fælles forpligtigelse til at holde vejene i god stand,
så fodgængere, cyklister og bilister sikkert og trygt kan
færdes på dem.

Offentlig vej

Dine pligter som grundejer

Hvilken vejtype?
Alt efter hvilken type vej du bor på, har du forskellige forpligtigelser til at holde vejen og området
ud for din grund ren og i god stand. Er du i tvivl om din vejtype, se www.kort.rudersdal.dk.
Har du brug for mere information, er du velkommen til at kontakte vejafdelingen på tlf. 46 11 23 00.

Giv et praj
Vi vil gerne værne om Rudersdal som et smukt sted. Derfor tager vi hånd om veje og fællesområder
og gør en stor indsats for at holde vejene rene og pæne.
Gør vi det ikke godt nok, eller er der noget, vi har overset, kan du altid ’gi os et praj’ på
www.rudersdal.dk.

Offentlig vej

Ingen sten i rabatten

En offentlig vej er ejet af
kommunen. Det betyder, at vi har
ansvaret for, at vejen er i en god
stand og ren.

Sten i vejrabatten er ikke tilladt.
Det skyldes, at genstande i
rabatten, fx. sten, ikke må være
til fare for fodgængere, cyklister
eller bilister.

Bor du ud til en offentlig vej, skal
du sørge for at holde området
foran din grund rent, luge
fortovet og holde beplantningen
indenfor skellet. Du skal også
sikre, at trapperne op til din
ejendom er farbare. Ligger der
affald eller lignende ud for din
grund, der er særlig forurenende
eller til ulempe for færdslen, skal
du fjerne det.
Vi sørger for, at vejen bliver holdt
ved lige og ren hele året.

Rens risten
Hvis der i dit fortov eller sti ud
for grunden er en rendesten, en
nedløbsrist eller lignende, skal
du renholde dem. Dermed undgår
vi vand på vejen, der kan være
til gene og fare for cyklister og
bilister.
Oplever du vand på vejen fra
de store kloakdæksler, skal du
kontakte NOVAFOS:
tlf. 44 20 80 00. Hvis vandet
kommer fra ristene i vejkanten,
skal du kontakte driftafdelingen:
drift@rudersdal.dk

Har du sten, der er placeret i
rabatten uden tilladelse, skal du
fjerne eller fytte dem. Kontakt
vejafdelingen på tlf. 46 11 23 00,
hvis du har brug for vejledning.

Vidste du?
Hvert år bruger vi mange
ressourcer på at holde veje og
områder fri for affald og blade.
I 2018 fejede vores fejemaskiner
605 tons affald og blade op.

Rudersdal er kendetegnet ved grønne og smukke omgivelser
Det vil vi gerne værne om
RUDERSDAL
KOMMUNE
Teknik og Miljø
Øverødvej 2, 2840 Holte
Tlf. 46 11 23 00
tom@rudersdal.dk
Åbningstid
Mandag-tirsdag kl. 10-15
Onsdag lukket
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-13

