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fo r t o v e t

Sammen værner vi om grønne og smukke veje
Rudersdal er kendetegnet ved grønne og smukke omgivelser.
Det vil vi gerne bevare. Det er derfor vigtigt, at du kender dine
opgaver, så beplantningen og fortovet bliver vedligeholdt.

Beplantning ved vejen
Dine opgaver som grundejer

Dine opgaver som grundejer
Uanset om du bor ud til en offentlig vej eller en privat fællesvej, skal du i følge lovgivning sørge for at
holde området foran din grund rent og luge fortovet. Beplantningen skal du løbende holde nede, så
den er inden for skellet og ikke er til gene for fodgængere, cyklister eller bilister.
Giv gerne din nabo en hjælpende hånd med opgaven, hvis der er brug for det.
Vi vil gerne bevare 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, kan du altid ’gi’ os et
praj’ på kommunens hjemmeside . At bo smukt kræver nemlig både noget af os som kommune og
dig som grundejer.
Kontakt vejafdelingen på
Læs mere om dine forpligtelser på rudersdal.dk/grundejer
tlf. 46 11 23 00, hvis du har
brug for vejledning.
Se, hvilken type vej du bor på: www.kort.rudersdal.dk

Lug fortovet

Klip hækken

Husk at feje fortovet og luge
ukrudtet. Særligt grusfortove
og bagkanten ind mod hækken
kræver ekstra opmærksomhed. Grusfortovene består af
grus, der passer godt ind i de
grønne omgivelser, men er
et fnt materiale, der let tager
skade.

Ud mod vejen, fortove og offentlig stier skal du sørge for
at holde beplantningen indenfor skel, så der er fri passage
og gode oversigtsforhold. Det
giver plads til alle og øger sikkerheden for dem, der færdes
på arealerne.

Vidste du?
I 2019 sendte vi 395 breve ud
med påmindelser til grundejere om at huske at klippe
hækken og luge ukrudtet.
Den tid vil vi gerne bruge
bedre til fælles gavn for alle.

Skel

Hold gadelampen fri
Tidligere sørgede Ørsted for at
beskære rundt om gadelamper.
Det er nu grundejerens forpligtelse. Hvis gadelampens lys
ikke når ned til vejen, skal du
derfor beskære beplantningen.

Hækken skal beskæres, så den
ikke vokser ud over skel. Find
også grensaksen frem, hvis
træernes grene vokser ud over
kørebanen eller hænger lavt
over fortovet.

Af hensyn til sikkerheden skal
brandhaner og vejskilte altid
holdes fri for beplantning.

Nedenstående illustration er
vejledende til, hvordan du holder beplantning nede, så det er
sikkert at færdes.

Gadelamper
og skilte
holdes fri for
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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
Privat grund

