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Mulighed for individuel dispensation for kørsel med forhøjet
akseltryk for gyllekøretøjer med lavtryksdæk i 2018
Landbrug & Fødevarer har ved mail af 14. december 2017 fremsendt en henvendelse vedrørende
dispensation for gyllekøretøjer.
Holbæk kommune fastholder muligheden for individuel dispensation til kørsel med forhøjet akseltryk for
gyllekøretøjer med lavtryksdæk i 2018.
Den individuelle dispensation gives fra gang til gang til en landmand eller maskinstation som for
særtransport lignende vilkår:


Ansøgningsfrist varsles med 7 arbejdsdage til driftsbestiller@holb.dk ved konkret ansøgning med
angivelse af rute, køretøjs aksler, vægt samt tidspunkt/periode.



For gyllevogne (traktorpåhængsvogn/ -redskab) tillades 10 t akseltryk på op til 3 aksler, på
betingelse af, at køretøjet er monteret med mindst 65 cm brede dæk hvor arealet af dækribberne
udgør mindst 1/3 af dækkets overflade, og dæktrykket højst er 3 bar.



For gyllevogne med 3 aksler er det desuden en betingelse, at 1. og 3. aksel er tvangsstyrede.
Vogntogstotalvægten tillades op til 48,0 t.



For selvkørende gyllenedfældere (motorredskab) tillades 11,5 t akseltryk, på betingelse af, at
køretøjet er forsynet med mindst 1,0 m brede dæk hvor arealet af dækribberne udgør mindst 1/3 af
dækkets overflade, og dæktrykket højst er 3 bar.



For selvkørende gyllenedfældere (motorredskab) tillades totalvægt op til 23 t på to-akslede, og op
til 34,5 t på tre-akslede (vogntog).



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



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



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



Holbæk kommune har vægtbegrænset nogle af broerne som kan ses på kommunens
hjemmeside se link:
http://holbaek.dk/borger/teknik-og-miljoe/veje-og-stier/broer-med-vaegtbegraensning/
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Holbæk 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.



Holbæk Kommunes individuelle tilladelse skal medbringes under gyllekørslen og fremvises for
relevant myndighed.

Med venlig hilsen
Sebrina Fredslund Mejlkjær
Vej og Trafik
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