
) Gravetilladelser
Hvis det arbejde, du skal i gang med, kræver
opgravning på vejareal [altså uden for dit eget
skel], skal din entreprenør søge om tilladelse til
at foretage gravearbejdet hos kommunen, inden
arbejdet påbegyndes.

Entreprenøren kan søge om tilladelse ved
brug af blanket til "Ansøgning om tilladelse til
gravearbejde" , som findes på www.rudersdal.dk.

Henvendelse til Teknik og Miljø, Vej. tlf. 4611 2309,
e-mail: teknikogmiljoerarudersdal.d k.

Lovgrundlag
Råden over vej: Lov om offentlige veje § 102,
stk. 1 og 2 samt Lov om Private Fællesveje § 49,
stk. 1-3.

Opgravning på vejareal: Lov om offentlige veje
§ 101 [gælder også for private fællesvejel.
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Skal du bygge nyt på din grund, udvide eller blot
rydde op, kan du få brug for at kunne anvende
fortovet, cykelstien eller en del af kørebanen ud
for din ejendom til f.eks. aflæsning og opstabling
af byggematerialer, opstilling af container eller
lignende.

Som udgangspunkt må du ikke bruge vejarealet,
da naboer og trafikanter uvilkårligt vil opleve
dette som en gene.

Får du alligevel behov for at "råde over vejen",
som det kaldes, så husk, at du altid skal søge om
tilladelse hos kommunen i forvejen. Her skal du
henvende dig til Teknik og Miljø, Vej, tlf. 4611 2309,
e-mail: teknikogmiljoe0rudersdal.dk. Du kan
finde "Ansøgningsblanket til råden over vej", på
www.rudersdal.dk.

I det følgende kan du læse mere om de regler og
retningslinjer, der gælder for brug af fortov, køre-
bane m.v. på offentlige veje og private fællesveje
uden forskel:

Byggematerialer
Byggematerialer skal så vidt muligt placeres
på din egen grund. Hvis de bliver læsset af på
fortov/kørebane, skal materialerne flyttes
hurtigst muligt.

Har du ikke mulighed for at flytte materialerne
inden for 1 døgn, skal du søge kommunen om
tilladelse til at bruge vejarealet.

Du må således ikke planlægge dit byggeri efter
at kunne bruge fortov og/eller kørebane som
oplagsplads.

:J Hvis materialerne læsses af på kørebanen og
ikke fjernes med det samme, skal de afmærkes
tydeligt, så de ikke er til fare for færdslen. I
lygtetændingstiden skal de være afmærket med
lygter.

)Endvidere skal ejerens navn, adresse og
telefonnummer stå på containeren, så vejmyn-
dighed og politi har mulighed for at komme i
kontakt med ejeren.

Skurvogne
Mandskabsvogne, lukkede containere og lignende
skal som hovedregel altid placeres på egen
grund. Kommunen vil kun i helt særlige tilfælde
give dispensation for denne regel.

Hvor må der opstilles containere
på overordnede lokalveje og lokalveje giver
kommunen normalt tilladelse - i en kortere
periode - til opstilling af containere til affald
og lignende på kørebanen, hvis der ikke er
færdselsmæssige forhold, der taler imod.

Containere
Hvis du har brug for en container til haveaffald,
bygningsaffald eller lignende, skal du henvende
dig til en containerejer - typisk en vognmand.

Derimod kan du ikke få tilladelse til at placere
containere på de overordnede trafikveje. På
trafikveje giver kommunen kun rent undtagel-
sesvis tilladelse.

Det er ejeren af containeren, der skal indhente
tilladelse hos kommunen til at opstille den på
vejarealet, og som er ansvarlig for afmærkningen
- ikke dig.

Du kan se hvordan vejen du bor på er
klassificeret i Trafikhandlingsplanen på
www.rudersdal.dk

Arbejdet skal planlægges således, at opstillings-
perioden bliver så kort som mulig.

NB: Containere må ikke anbringes på fortov
eller cykelsti, medmindre du har fået særlig
tilladelse til det!

Der skal altid søges om tilladelse og containeren
skal være tydelig afmærket med refleks og lygter.

Det er vigtigt at have tilladelse!
Hvis du ikke har tilladelse til at "råde over
vejarealet", overtræder du både Vejlov og
Færdselslov ved at bruge eksempelvis fortov
eller kørebane til materialer, containere eller
lignende. Er det anbragte til gene for færdslen,
kan kommunen eller politiet fjerne det på din
regning.

Container
med korrekt
afmærkning

Kommer nogen til skade kan du blive erstat-
ningsansvarlig.


