Landinspektørfirmaet Kjær
Århusvej 22B
8500 Grenå
Att. Kirsten Kjær

Betinget overkørselstilladelse

18-03-2011
Sagsid 10/19196

Overkørselstilladelse til matr. nr. 2d af Ørup By, Rosmus.

Kontaktperson
Peter Sandell Casper

Vejbestyrelsen har færdigbehandlet Deres anmodning om overkørselstilladelse efter det fra miljømyndigheden er meldt ud at indvindingstilladelse på den
pågældende ejendom er færdigbehandlet.

Psc@syddjurs.dk
Telefon 87535112

Veje og trafik
Lundbergsvej 2

Tilladelse
Vejbestyrelsen meddeler hermed betinget overkørselstilladelse.

8400 Ebeltoft
Telefon 87 53 54 80
veje.trafik@syddjurs.dk

Betingelser
Overkørselstilladelsen er betinget af følgende betingelser:









Overkørselstilladelsen er begrænset til kun at være gældende i samme tidsperiode som indvindingstilladelsen der har afstedkommet indeværende overkørselstilladelse.
Overkørslen må maks. anlægges med en bredde på 10m, målt i kørebanekanten af den tilsluttede vej.
Overkørslen må ikke anlægges med en stigning der overstiger 50‰,
de nærmeste 20m, målt fra kørebanekanten af den tilsluttede vej.
Overkørslen skal anlægges vinkelret på den tilsluttede vej, de nærmeste 20m.
Evt. støv- støj- og/eller æstetiske afskærmningskonstruktioner eller
beplantningsbælter må ikke give anledning til forringet oversigt fra
overkørslen til den tilsluttede vej.
Anvendelsen af overkørslen må ikke give anledning til forringet trafiksikkerhed på den tilsluttede vej, hvorfor det kan være påkrævet at
etablere fast belægning på de første meter af overkørslen, da materialer ført ud på vejen fra indvindingsområdet kan bevirke til forringet
trafiksikkerhed pga. fedtet vejbane.

Postadresse
Syddjurs Kommune
Hovedgaden 77
8410 Rønde
Telefon 87 53 50 00
syddjurs@syddjurs.dk
www.syddjurs.dk

Betingelserne har været i partshøring ved Dem, uden De inden for den meddelte tidsfrist, har fundet anledning til at kommentere eller komme indsigelser
til betingelserne.

Lovhjemmel
Overkørselstilladelsen har hjemmel i §70 i vejloven1.

Med venlig hilsen
Arne Gynther
Afdelingschef
Veje og Ejendomme

Peter Sandell Casper
Ingeniør
Veje og Trafik

Klagevejledning
De kan klage over denne afgørelse til Vejdirektoratet inden 4 uger efter, at De
har modtaget dette brev, hvis klagen angår retlige spørgsmål. Klagen skal
rettes til: Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, 1020 København K. Att: Vejjura.
Klage kan endvidere indberettes på: www.vejdirektorartet.dk/klageskema,
vd@vd.dk eller på tlf. 72 44 33 33.

Kopi tilsendt:
Miljømyndigheden i Syddjurs Kommune v/Biolog Steen S. Wengel

1

LBK nr. 893 af 09/09-2009. Bekendtgørelse af lov om offentlige veje.

