
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afgørelse om adgang til Vinkelvej ved Bruunshåb 
LE34 har på vegne af Hammershøj Teglværk og ejendommens ejer (Randers Tegl 
A/S) ansøgt Viborg Kommune om tilladelse til udvidet benyttelse af eksisterende 
adgange fra Vinkelvej og Bruunshåbvej til ejendommen Vinkelvej 132, 8800 
Viborg, matr.nr. 4fu Ll. Asmild, Asmild. 
 
Afgørelse 
Viborg Kommune godkender hermed de ansøgte adgange fra Vinkelvej og 
Bruunshåbvej til ejendommen Vinkelvej 132, 8800 Viborg, matr.nr. 4fu Ll. Asmild, 
Asmild på følgende vilkår: 
 

- At asfaltindstikket på ”indkørslen” fra Vinkelvej udvides med 0,5-1 m 

på begge sider af det eksisterende asfaltindstik. 

- At udgiften til adgangens etablering afholdes af ansøger. 

 
Vedr. etablering af asfaltindstik: 

- Ønsker ansøger ikke selv at forestå etablering af indstikket kan denne 
også bestilles (for egen regning) hos Park & Vejservice, Katmosevej 8, 
8800 Viborg (Telefon 87 87 53 53) med kopi af tilladelsen.  

 
Sagens oplysninger 
Der søges om tilladelse til udvidet brug af 3 eksisterende adgange til henholdsvis 
Vinkelvej og Bruunshåbvej. Adgangene påtænkes benyttet i forbindelse med 
indvinding af ler på ejendommen Vinkelvej 132, 8800 Viborg, matr.nr. 4fu Ll. 
Asmild, Asmild. Med ansøgningen er medsendt følgende skitse med 
indvindingsområde og adgangsforhold.  
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Til både det østlige og vestlige indvindingsområde benyttes tilkørsel til områderne 
fra kommunevej ”Vinkelvej” fra 4.00 m bred pr.fl.vej over matr.nr. 4fs til matr.nr. 
4fu´s nordøstlige hjørne. Fra indvindingsområde øst ønskes udkørsel ad anden 
pr.fl.vej over matr.nr. 4fs (nær de gamle teglværksbygninger). Fra 
indvindingsområde vest ønskes udkørsel mod syd ad pr.fl.vej over matr.nr. 4fy, 4f, 
4u og 4ax til kommunevej ”Bruunshåbvej”. 
 
Pilene på kortet indikere, hvor der er køres ind og hvor der køres ud.  
 
Lovgrundlag 

Adgange til offentlige veje må ikke etableres eller udvides uden Kommunens 
godkendelse, jf. vejloven § 49. Det kræver tilsvarende godkendelse, hvis yderligere 
ejendomme skal benytte en eksisterende adgang, jf. vejloven § 50. Ved vurdering 
af, om en adgang kan godkendes, skal Kommunen primært varetage 
trafiksikkerhedsmæssige og vejtekniske hensyn. 
 
Begrundelse 
Det er Kommunens vurdering, at der med de valgte placeringer af henholdsvis 
indkørsel og udkørsel er taget de trafiksikkerhedsmæssige hensyn, der er mulige. 
Med den valgte placering af indkørsel – af de to mulige på Vinkelvej – vurderes det 
at der så vidt det er muligt er taget hensyn til Vinkelsvejs bæreevne, idet de tomme 
biler kører ind, hvor vejen er svagest.  
 
Klagevejledning 
I henhold til bestemmelserne i § 132 i Lov om offentlige veje kan afgørelsen for så 
vidt angår retlige spørgsmål påklages skriftligt inden 4 uger til Vejdirektoratet, Niels 
Juels Gade 13, 1022 København K. 
 
Har du spørgsmål, kan du kontakte nedenstående sagsbehandler på telefon eller 
e-mail.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Finn Kjær Christensen 

Landinspektør 


