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Tilladelse 

Ansøgning om tilladelse til justering af tracé i forbindelse med omlægning af 
den offentlige sti, Thornfjeldstien ved Faxe. 

Faxe Kommune har den 10. april 2019 modtaget ansøgning om tilladelse til at 
justere tracé i forbindelse med omlægning af den offentlige sti Thornfjeldstien 
i Faxe. 

I forbindelse med en udvidelse af virksomhedens indvindingsområde er det 
nødvendigt at omlægge den udmatrikulerede offentlige sti Thornfjeldstien, der 
løber mellem Faxe Kalks matrikler 129h og 130a Faxe By, Faxe. 
En ny sti anlægges over matriklerne 7000as, 129h og 129c Faxe By, Faxe. 

Afgørelse
Faxe Kommune godkender hermed den ønskede justering af tracé ved 
omlægning af Thornfjeldstien. 

Beslutningen er truffet af Faxe kommunes Byråd i henhold til Vejlovens §§ 15 
og 124. 

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

1. Faxe Kalk opnår indvindingstilladelse fra Region Sjælland.
2. Faxe Kalk betaler samtlige omkostninger i forbindelse med omlægning 

af stien herunder udgifter til landinspektør med videre.
3. Stien anlægges i et nyt stiforløb, som angivet på plantegningen i 

ansøgningen.
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4. Stien anlægges som den hidtidige, hvilket vil sige i en totalbredde på 
4,0 meter, med en sporbredde på 2,0 meter og med en opbygning med 
20 cm bundsikring og 10 cm stabilgrus 0/32.

5. Det ny stiforløb berigtiges i matriklen og indberettes via 
landinspektør. 

6. Den færdige sti skal godkendes af Faxe Kommune

Begrundelse
Omlægningen af den offentlige sti er nødvendig for ibrugtagning af et nyt 
indvindingsområde.

Offentligheden vil også med den ny linjeføring kunne benytte stien mellem 
Faxe By og oplandet. Den valgte linjeføring følger udlægget for en eventuel 
kommende forlængelse af Østervej som angivet i lokalplan 100-48.

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.
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