

Dispensation for spærretiden onsdag den 17. april 2019 – Håbets
Allé, Frem (stikvej) og Gyldendalsvej
Bygherre på Lyngby Hovedgade 63, KPC, har anmodet om en dispensation for vilkåret om spærretiden onsdag den 17. april 2019, således at
der kan køres med køretøjer over 3500 kg mellem kl. 7 og kl. 18.
Baggrund:
Byggeherre må jf. nedenstående tilladelser
- Frem (stikvej) - Tilladelser i forbindelse med byggeri på Lyngby
Hovedgade 63 af 8. oktober 2018
- Gyldendalsvej - Tilladelser i forbindelse med byggeri på Lyngby
Hovedgade 63 af 8. oktober 2018
- Lyngby Hovedgade - Tilladelser i forbindelse med byggeri på
Lyngby Hovedgade 63 af 8. oktober 2018
ikke køre med byggepladstrafik i spærretiden, som er hverdage mellem
kl. 6 og 9, samt mellem kl. 15 og 18 jf. punkt 3.3.3.
T.o. Ved byggepladskørsel forstås kørsel med køretøjer med en totalvægt over 3.500 kg til/ fra ejendommen Lyngby Hovedgade 63.
Ovenstående tilladelser kan ses på kommunes hjemmeside via dette
link: https://www.ltk.dk/borger/trafik-og-veje/vejprojekter/trafikforhold-ved-lyngby-hovedgade-63
Ansøgning:
Ansøgningen er indkommet til Lyngby-Taarbæk Kommune den 11. april
2019 kl. fra KPC og der ansøges om nedenstående:
”Skal vi hermed ansøge om dispensation til Pkt. 3.3.3. Tidsrum:
Ingen byggepladstrafik i myldretids trafikken på hverdage
mellem kl. 6-9 samt mellem kl. 15-18
Der søges om dispensation til følgende:
Kørsel med betonbiler samt til og afrigning og drift af betonpumpe iht. nedenstående.
Det skal her med præciseres at nedennævnte støbning er
en større støbning som af byggetekniske og statiske årsager skal foregå i en arbejdsgang uden afbrydelse.

Dato:

11-04-2019

Ref.:

heiem

J.nr.:

05.00.00-G01-24-15

Dato og tid:
Onsdag d. 15.04.2019 – Uge 16 (er meddelt at det er den
onsdag den 17 april 2019)
I tidsrummet kl. 07-18
Begrundelse:
Pga. af et hektisk marked og lange bestillingstider fra betonværker er det ikke muligt at tilpasse leveringstiden af
beton indenfor tidsrummet 9-15.
Ved større støbninger er det byggeteknisk nødvendigt at
færdiggøre støbningen i en´ arbejdsgang uden afbrydelse.
Derved overskrides tidsbegrænsningerne.
Omfang:”
”Ved længere varende støbninger (07-18) vil det være 5-10
lastbiler pr. dag.”
Kommunens vurdering af ansøgning:
Lyngby-Taarbæk Kommune ser som udgangspunkt positivt på enkelte
dispensationer for spærretiden, såfremt der er særlige anlægstekniske
begrundelser for ansøgningen. Dog skal ansøgningerne fremsendes til
kommunen i god tid (ca. 4. uger før) således, at der er tid til en høring
hos de tilgrænsende grundejere, med vejret, på de berørte private fællesveje.
Denne ansøgning er indkommet i dag, og det er derfor ikke muligt at nå
at få ansøgningen sendt i høring, og derefter give tilladelsen, inden på
onsdag den 17. april 2019.
Såfremt, at ansøgningen var indkommet i god tid inden udførselsdatoen,
ville Lyngby-Taarbæk Kommune sandsynligvis, med forbehold for høringen, give en dispensation til denne ansøgning.
Kommunen ser sig nødsaget til at lovliggøre forholdet, og give dispensation for vilkåret om kørsel med byggepladstrafik i spærretiden onsdag
den 17. april 2019, vel vidende, at der ikke er foretaget høring inden afgørelsen.
Denne dispensation, for vilkår nr. 3.3.3. i tilladelser af 8. oktober 2018,
sendes hermed som orientering til de tilgrænsende grundejere til Frem
og Gyldendalsvej, samt til grundejerne langs Håbets Alle.
Klagevejledning:
Du kan klage over denne afgørelse til Vejdirektoratet, Havnegade 27,
1058 København K.
Klagen kan indsendes via Vejdirektoratets elektroniske klageblanket på
borger.dk. Benyt linket eller gå ind på borger.dk – Samfund og rettigheder –Klagemuligheder – Klagemuligheder i Danmark – Klag til Vejdirektoratet over afgørelser på vejområdet.
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Klagen omfatter kun retlige spørgsmål. Det vil sige Vejdirektoratet kun
kan tage stilling til, om afgørelsen er lovlig, men ikke til kommunens
skøn indenfor lovens rammer – undtaget ekspropriationssager og sager
om handicapparkering, hvor Vejdirektoratet ligeledes kan tage stilling til
skønnet.
Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af denne afgørelse, og klagen
skal være modtaget i Vejdirektoratet inden udløbet af denne frist.
Afgørelsen kan kun indbringes for domstolene, hvis du har udnyttet din
klagemulighed.
Såfremt du/I har spørgsmål til ovenstående kan du kontakte mine kollegaer i Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed på mail: trafikmiljoebaeredygtighed@ltk.dk (T.o. jeg er på ferie frem til den 29/4 2019)
Venlig hilsen

Heidi Eskesen Møller
Trafik og Mobilitet

Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed
Lyngby Rådhus
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 45 97 30 00
heiem@ltk.dk
trafikmiljoebaeredygtighed@ltk.dk
www.ltk.dk
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