Dato: 2018

I Taarbæk - Hvad skal jeg tage hensyn til, når jeg har byggearbejde
Vejene er smalle i Taarbæk. Det betyder, at når man har byggearbejder, så
skal man indrette dette, så man tager hensyn til andre borgere i Taarbæk.
Nedenfor angiver kommunen en række anbefalinger, som kan lette arbejdet
og som samtidig sikrer nødvendige hensyn.
Levering af materialer/tung trafik:
Taarbæk Skole har elever gående fra 0. til 6. klasse. For at have en sikker
skolevej, bør der ikke leveres materialer med lastbiler i tidsrummet 7:30 –
8:15. Det er derfor vigtigt, at I som grundejere træffer aftale med jeres
leverandører om, at de ikke leverer materialer eller kører i Taarbæk i dette
tidsrum.
Parkering:
Der er parkeringsforbud langs vejen mange steder i Taarbæk. Af hensyn til
skolebørnene og andre gående er det vigtigt at forbuddet overholdes af både
private og håndværkere, og at der ikke parkeres på fortovene.
Det er bedst at sikre parkeringsmuligheder på egen grund. Hvis dette ikke er
muligt, kan I normalt henvise håndværkere til parkering ved Taarbæk Kirke og
langs Taarbæk Strandvej (i den sydlige ende af byen).
Man kan også indgå aftaler med naboer/genboer om lån af parkeringsplads i
det tidsrum, hvor de alligevel ikke benytter denne, f.eks. i arbejdstiden.
Oplag af materialer, containere, stilladser mv. på vejareal:
Det er ikke tilladt at placere materialer, containere, stilladser mv. på vejareal.
Dette skal placeres på egen grund.
Kommunen oplever til tider, at materialer spærrer for gennemkørsel på
Taarbæk Strandvej. Udover at genere den almindelige færdsel, så gør det
også skolevejen utryg.
Såfremt det ikke er muligt at placere det på egen grund skal kommunen
ansøges om muligheden for at placere det på vejareal. Dette sker via
www.virk.dk
Kommunen kan ikke love at give en tilladelse til placering af materialer mv. på
vejareal, men i de tilfælde, hvor kommunen giver en tilladelse, så vil
kommunen være med til at sikre en hensigtsmæssig placering.

Generelt skal de almindelige gældende færdselsregler overholdes i hele
byggeperioden – og den almindelige færdsel på fortove og veje skal sikres på
bedste vis.
Husk, at det er jer som grundejere, der er ansvarlige for, at jeres håndværkere
overholder reglerne.
Har I spørgsmål til det fremsendte kan I kontakte Center for Miljø og Plan på
tlf. 45 97 35 00.
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