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Tilladelse til midlertidig adgang til privat fællesvej fra 
Faxevej 
 
Matrikel: 1æ Lystrup Hgd, Kongsted 
Beliggende: Faxevej, 4640 Faxe 
 
 
Trafikafdelingen har modtaget ansøgning om at benytte den private 
fællesvej over matrikel 1æ Lystrup Hgd, Kongsted som midlertidig adgang i 
forbindelse med udlægning af overskudsjord.   
 
Adgangen skal benyttes i en periode på 3 - 6 måneder i forbindelse med 
terrænregulering for forbedring af den landbrugsmæssige drift af matrikel 
1æ, Lystrup Hgd, Kongsted.   
 
Det er oplyst at den forventede mængde jord vil være 75.000-100.000 m3 
hvilket svarer til ca. 4500 – 6000 lastbiler.   
 
Afgørelse 
Trafikafdelingen giver tilladelse på følgende vilkår: 
 

 Den eksisterede adgang fra Faxevej godkendes til brug for 
jordkørsel for en periode på ca. 6 måneder 

 Adgangen skal midlertidig udvides med 2 meter i rabatarealet 
mellem kørebane og dobbeltrettet cykelsti og skal etableres i asfalt 

 Ca. 50 meter før adgangen skal der i begge retninger opsættes 
advarselstavle om jordkørsel (A99+UA31,2) og der skal opsættes 
foranstaltninger på cykelsti, som skal sikre krydsning mellem 
cyklister og tung trafik 

 Udbedring af eventuelle skader på offentligt vejareal i umiddelbar 
nærhed af adgangen, herunder både rabat, kørebane og cykelsti, 
retableres umiddelbart efter endt projekt eller straks hvis det er til 
ulempe for trafiksikkerheden 

Center for Plan og Miljø 

Agrovi 
V/Ann Reitan Frost 
Miljø- og arbejdsmiljøkonsulent 
Mail: afr@agrovi.dk 

Postadresse: 
Frederiksgade 9 
4690 Haslev 
Telefon 56203000 
 
Kontoradresse: 
Frederiksgade 9 
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Direkte telefon 56203040 
www.faxekommune.dk 
 
Dato: 12. september 2022 
 
Sagsnummer: 
05.01.10-P19-67-22 
 



 
 

Side 2 af 4 

 Af hensyn til trafiksikkerhed og tilgængelighed skal renhold af veje 
udføres mindst 1 gang dagligt og efter behov  

 

Vi gør opmærksom på, at tilladelsen er en offentligretlig tilladelse. 
Det betyder, at vejmyndigheden ikke modsætter sig brug af den privat 
fællesvej som midlertidig anvendelse til jordkørsel. 
 
Om den offentligretlige tilladelse kan udnyttes vil være et privatretligt 
spørgsmål mellem vejejer og grundejer og som ved uenighed kun kan 
afgøres af domstolene. 
 
 
Lovgivning 
Afgørelsen er truffet efter § 50 i Lov.nr. 1520 af 27. december 2014 om Lov 
om offentlige veje m.v.  
 
 
Begrundelse 
Faxevej er en offentlig vej. 
Midlertidige adgange til offentlige veje må ikke anlægges eller udvides 
uden vejmyndighedens godkendelse.  
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 adgangens ændrede anvendelse kan 
ske uden det vil have negativ indflydelse på trafiksikkerheden for Faxevej.  
 
 
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.  
 
Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af denne afgørelse og klagen skal 
være modtaget i Vejdirektoratet inden udløbet af denne frist. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Conny Schultz 
Trafikmedarbejder 

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


Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv. 
 
1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 
Faxe Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores 
kontaktoplysninger her: 
 
Faxe Kommune 
Frederiksgade 9 
4690 Haslev 
Telefon: 56 20 30 00 
CVR-nr.: 29184875 
 
Du kan vælge at kommunikere elektronisk med Faxe Kommune. Du kan kommunikere 
sikkert med Digital Post via borger.dk, hvor du skal logge på med NemID eller Digital 
Signatur. Du kan også sende en e-mail til kommunen@faxekommune.dk. Denne forbindelse 
er dog ikke sikker, så send ikke fortrolige/følsomme oplysninger til denne mailadresse. 
 
2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren  
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores 
databeskyttelsesrådgiver. 
 
Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder: 

 Personligt eller pr. brev til ovenstående adresse, att. ”databeskyttelsesrådgiver” 
 Telefonisk på telefonnummer 56 20 30 00, bed om at tale med databeskyttelsesrådgiveren 
 Digital Post via borger.dk til Faxe Kommune, vælg ”DBR” (databeskyttelsesrådgiver) 
 E-mail: DBR@faxekommune.dk. Bemærk: send ikke fortrolige/følsomme oplysninger til denne mail, da den ikke 

sendes via en sikker forbindelse. 
3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: 

 Kommunen er myndighed på vejområdet til bl.a. udarbejdelse af afgørelser, lovliggørelser, trafikhandleplaner og 
cykelstrategier. 

 Hvis der er tale om høringssvar, kan der blive offentliggjort en hvidbog indeholdende navn, adresse og indhold af 
høringssvaret. 

 
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: 

 Lov om offentlige veje, lov om private fællesveje, færdselsloven, Lov om trafikselskaber, taxiloven og 
forvaltningsloven. 
 

4. Kategorier af personoplysninger 
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 

 Almindelige og personfølsomme oplysninger. 
 
5. Modtagere eller kategorier af modtagere 
Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere: 

 SKAT 
 Vejdirektoratet 
 Samarbejdspartnere 

Hvor dine personoplysninger stammer fra 
 Ansøger selv 
 BBR 
 CPR/CVR 
 SKAT 
 Vejdirektoratet 

 



6. Opbevaring af dine personoplysninger 
Vi opbevarer dine personoplysninger i henhold til gældende journaliserings- og arkiveringsregler. 
 
7. Retten til at trække samtykke tilbage 
Hvis du har givet samtykke efter databeskyttelseslovgivningen, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. 
Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.  
 
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger 
på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit 
samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. 
 
8. Dine rettigheder 
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du 
vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.  
 
Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.  
 
Ret til berigtigelse (rettelse) 
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.  
 
Ret til sletning 
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning 
indtræffer.  
 
Ret til begrænsning af behandling 
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset 
behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik 
på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 
 
Ret til indsigelse 
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.  
 
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på 
www.datatilsynet.dk. 
 
9. Klage til Datatilsynet  
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. 
Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. 
 
 
 

http://www.datatilsynet.dk/
http://www.datatilsynet.dk/

