
Fra: Niels Erik Dandanell <nidan@slagelse.dk>  

Sendt: 2. januar 2020 10:51 

Til: Kathrine Blæsbjerg Sørensen <kbs@lf.dk> 

Emne: SV: Til teknisk forvaltning - Dispensation for akseltryk på gyllevogne 

 
Til Landbrug & Fødevarer FmbA 
Axelborg, Axeltorv 3 · DK-1609 København V 
v./Katrine Blæsbjerg Sørensen 
 
Slagelse Kommune kan hermed meddele dispensation for 2020 for gylleudbringning med 10 
tons akseltryk for de 3-akslede gyllevogne. 
 
Dispensationen gives med de vilkår der er stillet i Trafikstyrelsens dispensation: 
 

• 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 reduceres til det absolut nødvendige af hensyn til 
vejbelægningens svækkelse i tøbrudsperioden. 

 
Såfremt der sker skade på belægninger, kantbegrænsning, vejudstyr eller bygværker i forbindelse 
med kørslen skal driftsleder Niels Kupiec, 20 49 53 93 kontaktes omgående. Såfremt det sker 
udenfor arbejdstid skal Entreprenørservice’s vagt kontaktes på mobilnummer 2983 3408.      
 

Undertegnede er kontaktperson, hvis der er spørgsmål eller kommentarer i forbindelse med denne 
tilladelse. 
 
 
Venlig hilsen 

Niels Erik Dandanell 
Driftsplanlægger 
 
 

 

Center for Miljø Plan og Teknik 
Entreprenørservice 
Teglværksvej 4, 4220 Korsør 

 

 

 

Direkte telefon : 58 57 45 58 
Mobil telefon : 28 80 15 64 
   

EAN : 5798007363055 

   
 

Slagelse Kommunes behandling af persondata  
 


