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Sammen værner vi om det grønne vejbillede
Det grønne vejbillede er et væsentligt element i at bevare
Rudersdal som en smuk og grøn bokommune. Hjælp hinanden
med at bevare det grønne udtryk på vores smukke villaveje.

Det gælder for
din indkørsel

Vil du ændre din indkørsel?
For mange spiller det grønne en stor rolle, når de skal vælge bolig. Fordi det grønne er vigtigt i vores
allesammens hverdag, er det noget, vi kigger grundigt på, når vi skal afgøre, om vi kan imødekomme
at ændre eller fytte indkørslen til en grund. På samme måde vurderer vi trafkforholdene på stedet.
Når vi i en konkret henvendelse om en indkørsel skal vurdere, hvad der kan lade sig gøre, og hvad
der ikke er muligt, er vores juridiske udgangspunkt:
•
•
•

Lokalplanen for det pågældende område
Vejloven
Privatvejsloven

Ønsker du at ændre din indkørsel i forbindelse med en byggesag, skal du skrive en mail til:
Rudersdal Kommune-Byplan byplan@rudersdal.dk Hvis du har en generel henvendelse om ændring
af din indkørsel, skal du kontakte Rudersdal Kommune-Teknik og Miljø: tom@rudersdal.dk

Lokalplaner

Tilpasset indkørsel

Vurdering

Generelt er det fastlagt i lokalplaner, hvad der gælder. Typisk
må en indkørsel være 4 meter
bred, og man må kun have én.

Vi har mulighed for at tillade en
indkørsel på op til 5 meter, og
vi kan justere på indkørslen, så
man får et bedre overblik, når
man kører ud og ind. Der kan
dispenseres, hvis to betingelser er til stede:

I alle tilfælde beror en afgørelse på en konkret vurdering fra
vores side.

Indkørsel på 4 meter

Indkørsel på 5 meter

Oversigtsforhold
Hvis oversigtsforholdene er af
en karakter, der gør det svært
at køre ud med sin bil, uden at
bringe trafksikkerheden i fare.
Æstetisk og visuelt
I lyset af at vi gerne vil bevare
det grønne udtryk på vores
veje, skal ændringen kunne
forsvares æstetisk og visuelt.

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

