
Forhold vedrørende gylletransporter på Kolding kommunes vejnet 
            
Trafikstyrelsens har i skrivelse af 18. marts 2011 ønsket en generel 
dispensation til kørsel med forhøjet akseltryk og totalvægt for 
gylletransporter med lavtryksdæk. 

Teknik- og Boligudvalget i Kolding kommune, har den 3. april 2013 besluttet 
ikke at give en generel dispensation til dette på kommunens vejnet, men 
ønsker at give mulighed for individuel dispensation i 2013. Denne praksis er 
den 3. marts 2014 blevet evalueret af det nye Teknikudvalg i Kolding 
kommune, som yderligere har besluttet at gøre denne praksis permanet.

De enkelte landmænd, maskinstationer eller lignende som ønsker at køre 
med den forskrevne forøgelse af aksletryk og totalvægt, er underlagt 
følgende særtransport lignende vilkår:

 Ansøgningsfrist er 7 arbejdsdage

 Ansøgning sendes til Vej og Park-afdelingen vejogpark@kolding.dk 
med konkret angivelse af rute, køretøjets aksler, vægt, antal kørsler 
samt tidspunkt/periode. 

 Kolding kommunes dispensation gælder udelukkende på 
kommuneveje og omfatter ikke statsveje eller private fællesveje. 

 Færdselstavler vedrørende vægtbegrænsninger, bredde mv. skal 
overholdes uanset dispensation. 

 Kolding kommune forbeholder sig ret til at give afslag på individuel 
dispensation, såfremt det viser sig at give problemer for vejenes 
tilstand samt færdslen i øvrigt. 

 Kolding kommunes individuelle tilladelse, samt kopi af 
Trafikstyrelsens notat af 18. marts 2011, skal medbringes under 
gyllekørslen og fremvises for relevant myndighed. 
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Side 2

Kørsel på offentlig vej skal under alle omstændigheder reduceres til det 
absolut nødvendige af hensyn til vejbelægningens svækkelse i 
tøbrudsperioden. 

Kopi af denne skrivelse er tilsendt:
- Kolding Herreds Landboforening, Niels Bohr Vej 2, 6000 Kolding
- Danske Maskinstationer og Entreprenører, Porchevej 3, 7100 Vejle
- Landbrug og fødevarer, Axelborg, Axeltorv 3, 1609 København V
- Sydøstjyllands Politi, Kolding Politistation, Birkemose Allé 23-25, 6000 

Kolding
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Troels Kragh
Afdelingsleder for Vej og Park
Kolding kommune


