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Vedr. ansøgning om adgang

Matr.nr.: 2d, 55c og 3a  Terslev By, Terslev

Beliggende: Terslev Bygade 23a, Terslev, 4690 Haslev

Faxe Kommune har modtaget ansøgning om tilladelse til etablering af ny 
adgang fra ovenstående matrikel. Adgangen ønskes placeret i henhold til 
fremsendt situationsplan.

Afgørelse

Faxe Kommune meddeler tilladelse til det ansøgte på flg. vilkår:

 Adgangen godkendes til brug for enfamilieshus
 Adgangen placeres jf. fremsendt situationsplan
 Adgangen anlægges med 5,0 meters bredde i vejskel
 Adgangen etableres med asfaltrampe langs kantsten i hele adgangens 

bredde
 At fortovet om nødvendigt bliver forstærket langs adgangen
 Eventuelle rendestensriste i asfaltrampe udskiftes til skrårist af Park & 

Vej
 Eventuelle skilte og vejbelysningsmaster mv. på offentlig vej flyttes af 

Park & Vej
 Overfladevand opsamles på egen grund
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Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra dato.

Samtlige udgifter til etablering af adgangen afholdes af ejeren af ovenstående 
matrikel, herunder flytning af vejbelysningsmaster og vejudstyr i øvrigt. 

Etablering af adgangen mm. skal bestilles hos kommunens Park & Vej-
afdeling på telefon 

56 20 29 00 eller e-mail materielgaard@faxekommune.dk. 

Afgørelsen er truffet efter § 49 i Lov.nr. 1520 af 27. december 2014 om Lov 
om offentlige veje m.v. 

Begrundelse

Adgange til offentlige veje må ikke anlægges eller udvides uden 
vejmyndighedens godkendelse. Terslev Bygade er en offentlig vej. 

Ved vurdering af om en adgang kan etableres, ændres eller udvides, skal 
vejmyndigheden primært varetage trafiksikkerhedsmæssige og vejtekniske 
hensyn.

Det er Faxe Kommunes vurdering, at adgangen kan etableres uden det vil 
have negativ indflydelse på trafiksikkerheden for Terslev Bygade. Terslev 
Bygade er på strækningen en lokalvej i byzone, og der er 75 hhv. 85 oversigt – 
Ikke optimalt, men meget almindligt i mindre byer. Der er 
hastighedsbegrænsning på 50 km/t.

Byggesag

Der gøres opmærksom på, at dette udelukkende er en tilladelse fra vejloven, 
og at der fortsat skal opnås:

 Byggetilladelse fra byggemyndigheden. Henvendelse vedrørende 
byggesagen kan rettes til Center for Plan & Miljø - Byg, tlf.: 56203030 
eller e-mail: byg@faxekommune.dk. 
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Klagevejledning

Kommunens afgørelse kan påklages til Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, 
Postboks 9018, 1022 København K, tlf. 72 44 33 33, e-mail vd@vd.dk.

Adgangen til at klage omfatter kun retlige spørgsmål. Det vil sige, at 
Vejdirektoratet kun kan tage stilling til, om afgørelsen er lovlig, men ikke til 
kommunens skøn inden for lovens rammer.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, dette brev modtages. Klagen skal være 
modtaget i Vejdirektoratet inden udløbet af denne frist

Med venlig hilsen

Hans Ege-Møller
Teamkoordinator
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