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Hej Frederik Tronier Kapper 
 
Svendborg Kommune har den 5. januar 2022 modtaget en ansøgning om dispensation til kørsel med 
gylleudbringningskøretøjer på Svendborg Kommunens veje i 2022, med de af Trafikstyrelsens tilladte 
gyllekøretøjers akseltryk og totalvægt. 
  
Svendborg Kommune meddeler ikke ”generelle” dispensationer til kørsel med gylle, idet der skal 
foretages et skøn i hvert enkelt sag/kørsel, specielt henset til hvilke veje der skal benyttes. 
 
Derfor skal I, såfremt det bliver aktuelt, fremsende en konkret ansøgning, hvor det angives, hvilket 
køretøj der påtænkes anvendt og hvilke veje i Svendborg Kommune køretøjet ønsker at benytte. 
Samtidig skal omfanget af kørslen beskrives. Kan det fremsendte godkendes, vil der blive udstedt en 
dispensation.  
 
Politiet vil blive orienteret om en eventuel dispensation.     

 
 
Venlig hilsen 
 
Lene Egebo Hansen 
Vejmyndighed 
 
Svendborg Kommune  
Miljø, Erhverv og Teknik 
Center for Ejendomme og Teknisk Service 
Trafik og Infrastruktur 

Svendborgvej 135 
5762 Vester Skerninge 
 
Tlf.: +4562233369 
Email: lene.egebo@svendborg.dk 
 
 

For at beskytte dine personlige oplysninger har Microsoft Office forhindret automatisk download af dette billede fra internettet.
Svendborg Kommune

 
Vi gør opmærksom på, at i Svendborg Kommune behandler vi oplysninger om dig i vores IT-systemer, når vi arbejder 
med din sag. Vi kan f.eks. også i tilfælde af en anmodning om aktindsigt videregive dine oplysninger. Du kan læse 
mere om Databeskyttelses-forordningen og -loven på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk og på 
Svendborg Kommunes hjemmeside https://www.svendborg.dk/om-kommunen/datasikkerhed. 
 

Fra: Frederik Tronier Kapper <ftka@lf.dk>  
Sendt: 5. januar 2022 09:29 
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Til: Lene Egebo Hansen <lene.egebo@svendborg.dk> 
Emne: Dispensationsansøgning ang. kørsel med forhøjet akseltryk og totalvægt på gylleudbringningskøretøjer 
 
Til hvem det måtte vedkomme 
 
Med henvisning til trafikstyrelens dispensation af 9. marts 2011 (vedhæftet) søger jeg dispensation på vegne af 
Landbrug & Fødevarer og færdselsgruppen til kørsel med forhøjet akseltryk og totalvægt på 
gylleudbringningskøretøjer i Svendborg Kommune for 2022.  
 
Såfremt I skal bruge yderligere oplysninger eller jeg bør videresende til en anden, så sig endelig til.  
 
På forhånd tak. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Frederik Tronier Kapper 
Erhvervspolitisk konsulent 
Erhverv 
Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. 
 
M +45 4118 8238  |   E ftka@lf.dk 

Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. 
Axelborg, Axeltorv 3 · DK-1609 København V 
www.lf.dk 
 
Det danske fødevareerhverv har en vision om at være klimaneutralt i 2050. Sammen med vores medlemmer fra 
landbruget, fødevare- og agroindustrien, vil vi vise, at der findes en økonomisk bæredygtig vej til en klimaneutral 
fødevareproduktion. Som repræsentant for hele fødevareklyngen, der understøtter 189.000 arbejdspladser og en årlig 
eksport på 170 milliarder kroner, repræsenterer vi en værdikæde med tyngde og vilje til at finde løsninger på verdens 
klimaudfordringer i tæt samspil med resten af Danmark.  

 


