Beplantning mod vej
Din pligt som nabo til vejen

Beplantning mod vej
Hvilke forpligtelser har du som
grundejer?
Denne brochure beskriver hvilke
forpligtelser du har som grundejer i
forhold til beskæring af beplantning mod
vejen. Brochuren indeholder ligeledes
eksempler på både god og mangelfuld
beskæring af beplantning mod vejen.
Som grundejer har du ansvaret for, at
beplantningen er beskåret mod fortov, vej
og sti. Det er vigtigt, at du beskærer
buske og træer mod vej, ikke kun af
hensyn til postbuddet og skraldemanden
men også af hensyn til dine andre
medborgere.
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Der skal være fri passage for trafikken på
både fortove, veje og stier samt gode
oversigtsforhold fra sideveje og private
grunde.
Med få midler kan du være med til at
skabe plads til alle i vores kommune og
lette hverdagen for handicappede, ældre,
børnefamilier og for folk i servicejobs.
Derfor skal du beskære din beplantning
mod fortov, vej og sti helt ind til skel, som
det er vist på nedenstående skitse.

Belysning
Pligten til at beskære beplantningen
gælder også omkring gadebelysning og
vejskilte.
Belysningen skal uhindret kunne nå ned
til vejbanen, ligesom vejskilte altid skal
være synlige. Af hensyn til sikkerheden
skal brandhaner altid holdes fri for
beplantning.
Beplantningen må ikke tvinge fodgængerne
ud på kørebane eller cykelsti

Husk at klippe beplantningen omkring
gadebelysningen så lyset kan komme ned

Konstaterer vi eksempelvis, at en hæk er
til gene for færdslen, vil den pågældende
grundejer modtage en anmodning fra
Rudersdal Kommune, om at foretage
beskæring inden en fastsat tidsfrist på
normalt 3 uger. Såfremt denne varsling
ikke efterkommes, vil der blive udstedt et
påbud. Sker beskæringen stadig ikke, vil
Rudersdal Kommune med hjemmel i
vejlovgivningen foretage den nødvendige
beskæring for grundejerens regning.

til vejen

Tilsyn
Rudersdal Kommune fører tilsyn med,
om beplantningen mod vej er til gene
eller fare for trafikken.

Beplantningen er ikke til gene eller fare for
trafiksikkerheden
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