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Vedr. ansøgning om midlertidig ændret anvendelse af adgang

Matr.nr.: 13a Hovby By, Faxe
Beliggende: Ny Strandvej 9, 4640 Faxe

I har fremsendt ansøgning om tilladelse midlertidig ændret anvendelse af 
adgang fra ovenstående matrikel i forbindelse med jordkørsel. Den 
eksisterende adgang ligger i det nordvestlige hjørne af matriklen ud mod Ny 
Strandvej.

Adgangen skal benyttes i en periode på 6 måneder efter godkendelse og 
afstedkommer en kørsel på ca. 5-6 transporter tur/retur på daglig basis med 7-
akslede biler. Ruten for jordkørslen vil være fra Faxe Havnevej til Ny 
Strandvej 9. 

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

 Adgangen godkendes til brug for jordkørsel i ovennævnte periode
 Udbedring af eventuelle skader på offentligt vejareal i umiddelbar 

nærhed af adgangen, herunder både rabat og kørebane, retableres 
straks efter endt projekt

 Ca. 50 meter før adgangen i begge retninger opsættes A99+UA31,2. 
Ansøger fører tilsyn med de opsatte skilte 2 gange dagligt jf. 
bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder § 19. Eventuelle fejl skal 
udbedres straks.

 Kørebanen skal fejes dagligt på det offentlige vejareal, således at vejen 
til enhver tid er farbar for øvrige trafikanter.
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Opstår der store eller trafikfarlige huller eller andre skader i vejareal eller rabat 
i umiddelbar nærhed af adgangen undersvejs i projektet, skal forholdende 
udbedres straks.

Afgørelsen er truffet efter § 50 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. Ny Strandvej 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 Ny Strandvej. 

Klagevejledning 
Du kan klage over denne afgørelse til Vejdirektoratet, Carsten Niebuhrsgade 
43, 5. sal, 1577 København V.
Klagen kan indsendes via Vejdirektoratets elektroniske klageblanket på 
borger.dk. Benyt linket eller gå ind på borger.dk – Samfund og rettigheder – 
Klagemuligheder – Klagemuligheder i Danmark – Klag til Vejdirektoratet over 
afgørelser på vejområdet. 

Klagen omfatter kun retlige spørgsmål. Det vil sige Vejdirektoratet kun kan 
tage stilling til, om afgørelsen er lovlig, men ikke til kommunens skøn indenfor 
lovens rammer – undtaget ekspropriationssager, hvor Vejdirektoratet ligeledes 
kan tage stilling til skønnet.

Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af denne afgørelse og klagen skal være 
modtaget i Vejdirektoratet inden udløbet af denne frist.

Afgørelsen kan kun indbringes for domstolene, hvis du har udnyttet din 
klagemulighed.

Med venlig hilsen

Anna-Sarah Luplau
Trafikingeniør

https://www.borger.dk/Handlingsside?selfserviceId=4495dcac-7c12-4186-b4e3-31d320b1bb6d&referringPageId=5ea4d00c-f283-469c-88f9-11647bda2abd&type=DK

