Husk:
Du skal
søge
tilladels
e

Søg om tilladelse, hvis du skal bruge vejarealet
Skal du holde et arrangement, grave i vejen eller har du
brug for at have en container stående eller byggematerialer
ligende, skal du søge om tilladelse.

Brug af vejareal

Se, hvornår du skal søge om tilladelse

Hvad er vejarealet
Vejarealet dækker over rabatten, fortovet, cykelstien og vejen. Uanset om du bor på en offentlig vej
eller en privat fællesvej, skal du søge om tilladelse, hvis du skal bruge vej-arealet. Husk at søge i
god tid.
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.

Byggematerialer

Opstilling af container,
skurvogn eller stillads

Byggematerialer skal placeres på
din egen grund. Bliver de anbragt
på vejen eller fortovet, skal de
flyttes hurtigst muligt.
Har du ikke mulighed for at
flytte materialerne inden for et
døgn, skal du søge kommunen
om tilladelse til at have dem
liggende.

Gravetilladelse
Alt gravearbejde, der skal foregå
på offentlig vej eller privat
fællesvej - det gælder også stier,
rabatter og fortove, skal der
søges tilladelse til.

Arrangementer
Skal du holde et arrangement
som en vejfest, et loppemarked
eller et cykelløb, skal du søge
kommunen om tilladelse. Vi
giver sædvanligvis tilladelse
til arrangementer, der er
tilgængelige for alle, og som har
offentlighedens interesse.

Skal du opstille en container,
en skurvogn eller et stillads
på vejarealet, skal du have
tilladelse. Har du brug for
en container eksempelvis
til haveaffald, skal du typisk
kontakte en vognmand. Kan
containeren ikke være på din
ejendom, skal vognmanden
søge om tilladelse.

Her skal du søge
Har du brug for at søge om,
tilladelse, skal du søge gennem
virk.dk.
Se mere på Rudersdal.dk.

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

