
Bevar det grønne vejbillede

Vi har en politisk vision om at bevare Rudersdal Kommune 
som en smuk, grøn kommune. Vi vil gerne sammen med jer 
holde fast i de grønne vejbilleder.

Grønne hegn
Vælg grønne hegn fremfor plankeværk

VÆK
medplankeværket

TJEK
din 

lokalplan



Rudersdal er kendetegnet ved grønne og smukke omgivelser
Det vil vi gerne bevare
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Tjek din lokalplan
De fleste steder i kommunen er det ikke tilladt at placere et hegn i skellet mod vejen, hverken af 
planker, rafter eller mursten. 

I nogle lokalplaner må du gerne, hvis det faste hegn placeres så langt inde på grunden, at der kan 
sættes og vokse hæk eller en tæt beplantning foran.

Hvis du skal sætte hegn op, så tjek altid din lokalplan, som beskriver, hvad du må. 
Din grundejerforening kan også have retningslinjer, du skal følge.

Se hvad der gælder i dit område på www.rudersdal.dk/haekkeoghegn

Er du i tvivl, så ring til Byplan på 46 11 25 00

Lave støttemure
Er der behov for en støttemur 
af sten i haven, skal den som 
hovedregel holdes under 50 cm, 
da den ellers får karakter af 
’fast hegn’ og derfor kræver en 
tilladelse fra kommunen.

Hold afstand fra skel
Hvis du ifølge din lokalplan 
må sætte et fast hegn op, så 
plant altid en hæk foran, og gør 
vejen smuk. Sørg altid for, at 
beplantningen holder sig bag 
skellet, så den ikke generer de 
forbipasserende.

Når du vælger hæk
Overvej grundigt, hvad der passer 
til dig. Fritstående buske og 
hække skal ikke klippes, og kan 
være et godt alternativ til den 
klippede hæk og plankeværket. 

Når du skal vælge hæk, skal 
du først overveje, hvad den 
skal kunne. Skal den være tæt? 
Hurtigtvoksende? Og hvad er der 
plads til i din have? 

Få gode råd om valg, sorter og 
pasning:

www.havenyt.dk
www.ihaven.dk
www.din-have.dk
www.bolius.dk
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Åbningstid
Mandag-tirsdag kl. 10-15
Onsdag lukket
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-13


