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Midlertidig ændret anvendelse af adgang til Turebyholmvej 3-5 

Matr.nr.: 1a Tureby Hgd., Tureby 
Beliggende: Turebyholmvej 3-5, 4682 Tureby 
 
I forbindelse med jordflytning/jordforbedring har KS Bregentved søgt om 
tilladelse til midlertidigt ændret anvendelse af den eksisterende adgang til 
ovennævnte matrikel. Der ønskes tilladelse i perioden 5. oktober 2022 til 31. 
maj 2024 idet der vil være perioder hvor man grundet vejret ikke vil kunne 
tilkøre jord. 
 
Den eksisterende adgang er angivet herunder. 
 

 
 

KS Bregentved 
Koldinghus Allé 1 
4690 Haslev  

Postadresse: 
Frederiksgade 9 - 4690 Haslev 
 
 
www.faxekommune.dk 
 
Kontoradresse: 
Frederiksgade 9 
4690 Haslev 
 
Direkte 56203040 
trafik@faxekommune.dk 
 
Dato 28. september 2022 
j./sagsnr. 05.01.10-P19-25-22 
 

Center for Plan & Miljø 
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Afgørelse 
 

 Adgangen godkendes til brug for jordflytning/jordforbedring  
 Adgangstilladelsen er midlertidig og gælder perioden 5. oktober 2022 

til og med 31. maj 2024. 
 Adgangen anlægges med op til 10 meters bredde i vejskel 
 Ved TILKØRSEL af jord benyttes Rødestræde / Turebyholmvej 
 Ved KØRSEL FRA matriklen benyttes Turebyholmvej i nordgående 

retning 
 I perioder med jordkørsel skal opsættes advarselstavler A99, ”Anden 

fare” med undertavle ”Jordkørsel” ved Vordingborgvejs indkørsler til 
Rødestræde og Turebyholmvej nordlig udkørsel 

 Af hensyn til trafiksikkerhed og tilgængelighed skal der i fornødent 
omfang udlægges jernplader og foretages løbende udbedring af skader 
på veje og rabatter 

 Af hensyn til trafiksikkerhed og tilgængelighed skal der ligeledes 
foretages renhold af veje som skal udføres mindst 1 gang dagligt samt 
efter yderligere behov  

 
 
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. Ved en vurdering skal vejmyndigheden 
primært varetage trafiksikkerhedsmæssige og vejtekniske hensyn. 
 
Af hensyn til bæreevnen på broerne i området samt vejenes generelle 
beskyttelse er det aftalt med ansøger, at der ved tilkørsel af jord køres via 
Rødestræde / Turebyholmvej. Ved kørsel væk fra området benyttes 
Turebyholmvej i nordgående retning.  
 
Faxe Kommune vurderer, at adgangen kan etableres uden det vil 
have negativ indflydelse på trafiksikkerheden for Turebyholmvej ved ind- og 
udkørsel. Der er gode oversigtsforhold og årsdøgnstrafikken er anslået under 
300 køretøjer. 
 
 
 
 
 
Klagevejledning  
Du kan klage over denne afgørelse til Vejdirektoratet, Carsten Niebuhrsgade 
43, 5. sal, 1577 København V. 
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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 
 
Hans Ege-Møller 
Seniorkonsulent 

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

