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Dispensation fra Horsens Kommune 2018 
 

Teknik og Miljø har modtaget din mail af 14. december 2017, hvor du har søgt om midlertidig 
dispensation for kørsel med gylle på kommunens veje med 3-akslede gyllevogne med 10 ton 
akseltryk efter Trafikstyrelsens tilladelse på statsveje. 

 

 
I lighed med tidligere år giver vi tilladelse til kørsel med forhøjet akseltryk for gyllekøretøjer med 
lavtryksdæk for 2018. Trafikstyrelsen gav i 2011 tilladelse til Fødevarer & Erhverv samt Danske 
Maskinstationer & Entreprenører til kørsel med forhøjet akseltryk for gyllekøretøjer med 
lavtryksdæk, indtil Trafikstyrelsen måtte udstede nye regler om disse køretøjer. 

 

 
Tilladelse er meddelt på følgende vilkår: 

 

 
• Tilladelse (dispensation) til forhøjet akseltryk for gyllekøretøjer med lavtryksdæk 

gælder kun i gylleudbringningssæsonen, eller indtil Trafikstyrelsen har udstedt nye 
regler om akseltryk for lavtryksdæk. 

 
• Denne tilladelse (dispensation) til gyllekørsel med forhøjet akseltryk for gyllekøretøjer 

med lavtryksdæk kan inddrages, hvis den viser sig at give problemer for vejenes 
levetid eller øvrige trafikanter på større dele af vejnettet. 

 
• Enhver kørsel skal ske under hensyn til den beskaffenhed, som vejene har 

på det pågældende tidspunkt og de lokale forhold i øvrigt 
(hastighedsbegrænsning mv.). 

 
• Skiltede forbud om køretøjers største bredde og vægt m.v. skal respekteres. 

Spærreflader og kantlinjer, som har til formål at beskytte vejene langs rabatterne 
bør ikke overskrides. 

 
• Særskilt tilladelse kan være nødvendig i forbindelse med krydsning af en given 

bro, da broens bæreevne forinden bør vurderes. 
 

• Der kan med samtykke fra Sydøstjyllands Politi indføres vægtbegrænse på en 
specifik vejstrækning, hvis gyllekørsel med forhøjet akseltryk viser sig at give 
problemer for vejens levetid eller for øvrige trafikanter. 

 
 

Kopi er sendt til Sydøstjyllands: sojyl-vejsager@politi.dk 
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Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte mig. 

Med venlig hilsen 

Kenny Hellmann 
 

Vej & Trafik 
Tlf. 76292618 
kehe@horsens.dk 

Åbningstid: 
Mandag-onsdag:  8.00-15.30 

Torsdag: 8.00-17.00 
Fredag: 8.00-13.30 

 
Telefontid: 

Mandag-onsdag:  10.00-15.00 
Torsdag: 10.00-17.00 
Fredag:10.00-13.00 


