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Dispensation for akseltryk på gyllevogn revideret 
 
Tilladelse dateret d. 29.11.2022 bortfalder. 
 
Trafik og Vej har modtaget din anmodning om dispensation til kørsel med gylle med 
3-akslede gyllevogne med 10 tons akseltryk, dateret d. 28. november 2022. 
 
Horsens Kommune kan hermed meddele dispensation til, at 
gylleudbringningskøretøjer med forhøjet akseltryk kører på Horsens Kommunes 
veje under henvisning til tilladelse fra Trafikstyrelsen dateret 18. marts 2011, 
Sagsnr. FS302-502. 
 
Dispensationen er midlertidig og gælder i 2023. Dispensationen bortfalder i 
forbindelse med eventuel udstedelse af nye regler om akseltryk for lavtryksdæk. 
Endvidere forbeholder Horsens Kommune sig retten til at inddrage dispensationen, 
hvis det viser sig at vejene tager direkte skade, levetiden reduceres betydeligt, eller 
kørslen har uhensigtsmæssige konsekvenser for øvrige trafikanter. 
 
Dispensation gælder udelukkende de kommunale veje i Horsens Kommune. 
 
Dispensationen er meddelt på følgende vilkår: 

1. Enhver kørsel skal ske under hensyntagen til den beskaffenhed, som vejene 
har på det pågældende tidspunkt og de lokale forhold i øvrigt 
(hastighedsbegrænsning m.v.). 

2. Skiltede forbud om køretøjers største bredde og vægt m.v. skal respekteres. 
3. Spærreflader og kantlinjer, som har til formål at beskytte vejene langs 

rabatterne bør ikke overskrides. 
4. Særskilt tilladelse kan være nødvendig i forbindelse med krydsning af en 

given bro, da broens bæreevne forinden bør vurderes. 
5. Der kan med samtykke fra Sydøstjyllands Politi indføres vægtbegrænsning 

på en specifik vejstrækning, hvis gyllekørsel med forhøjet akseltryk viser sig 
at give problemer med vejens levetid eller for øvrige trafikanter. 
 

Kopi er sendt til Sydøstjyllands Politi: sojyl-vejsager@politi.dk 
 
 
Kontakt 
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig. Vores telefontider er: 
 
Mandag-onsdag: 10.00-12.00 og 13.00-15.00 
Torsdag: 10.00-12.00 og 13.00-16.00 
Fredag: 10.00-13.00 
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Med venlig hilsen 
 
 
Anne Gitte Klifforth 
 
Diplomingeniør 
 
76292618 
 
agk@horsens.dk 
 
Behandling af personoplysninger 
Vi behandler dine personoplysninger efter reglerne i databeskyttelsesforordningen og 
databeskyttelsesloven. Læs om, hvordan vi behandler dine personoplysninger på vores 
hjemmeside: https://horsens.dk/oplysningspligt#28 
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