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Henning Sjørslev Lyngvig

Fra: Morten Mendrup <MOME@frederikshavn.dk>
Sendt: 1. december 2022 08:53
Til: Henning Sjørslev Lyngvig
Emne: SV: Kvittering - Frederikshavn Kommune – Dispensation til kørsel med 

forhøjet akseltryk og totalvægt på gylleudbringningskøretøjer

Til Landbrug og Fødevarer F.m.b.A. 
 
Vi kvitterer hermed for dispensationsansøgning ang. kørsel med forhøjet akseltryk og totalvægt på 
gylleudbringningskøretøjer i gylleudbringningssæsonen 2023. 
 
Som tidligere år forventer vi medio/ultimo januar 2023 at bekendtgøre tilladelse for 2023 på 
hjemmesiden: Aktuelle høringer og afgørelser i Frederikshavn Kommune.  
 
Sagsnr. GEO-2011-06348: Forhøjet akseltryk og totalvægt for gyllekøretøjer med lavprofildæk, lavtryksdæk. 
Gyllekørsel. Tilladelse bekendtgøres på hjemmeside 
 
 
Med venlig hilsen 
Morten Mendrup 
 
Center for Teknik og Miljø 
Plan & Vej 
 
Direkte: 98 45 65 11 
mome@frederikshavn.dk 
 
 

 
 
 
Frederikshavn Kommune 
Rådhus Allé 100 
9900 Frederikshavn 
 
 

Fra: Henning Sjørslev Lyngvig <hsl@seges.dk>  
Sendt: 28. november 2022 14:48 
Til: InternetPost Kommunen <IPOST@frederikshavn.dk> 
Emne: SV: Frederikshavn Kommune – Dispensation til kørsel med forhøjet akseltryk og totalvægt på 
gylleudbringningskøretøjer 
 
Det er selvfølgelig for 2023 – beklager. 
 

Fra: Henning Sjørslev Lyngvig <hsl@seges.dk>  
Sendt: 28. november 2022 13:52 
Til: post@frederikshavn.dk 
Emne: Frederikshavn Kommune – Dispensation til kørsel med forhøjet akseltryk og totalvægt på 
gylleudbringningskøretøjer 
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Til hvem det måtte vedkomme i vejvæsnet 
 
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 Frederikshavn 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 
 
Henning Sjørslev Lyngvig 
Landskonsulent, Maskiner og Markteknik 
Planter & Miljø 
 
M +45 9117 7620   |   E hsl@seges.dk   
   

 
Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. 
Agro Food Park 15 · DK-8200 Aarhus N 
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 
180.000 arbejdspladser og en årlig eksport på 173 milliarder kroner, repræsenterer vi en værdikæde med 
tyngde og vilje til at finde løsninger på verdens klimaudfordringer i tæt samspil med resten af Danmark. 
  

 
  


