Dato: 29-11-2019
Ref.:

LISBG

J.nr.: 05.00.00-G01-24-15

Afgørelse i forbindelse med ansøgning om forlængelse af
dispensation for spærretid ved byggeriet på Lyngby Hovedgade
63.
Ejeren af ejendommen Lyngby Hovedgade 63, KPC, har anmodet om en
forlængelse af dispensationen fra vilkåret om spærretider, så der kan
køres med køretøjer over 3.500 kg mellem kl. 7.00 og kl. 18.00.
Baggrund
I henhold til 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
Er følgende gældende ”Ingen byggepladstrafik i myldretidstrafikken
hverdage mellem kl. 6-9, samt mellem kl. 15-18.”
Ved byggepladskørsel forstås kørsel med køretøjer med en totalvægt
over 3.500 kg til/ fra ejendommen Lyngby Hovedgade 63.
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Ovenstående tilladelser kan ses på kommunes hjemmeside via dette link:
https://www.ltk.dk/borger/trafik-og-veje/vejprojekter/trafikforhold-vedlyngby-hovedgade-63
Ansøgning
Ejeren af ejendommen har pr. mail dateret den. 11. oktober 2019
ansøgt om at få forlænget dispensationen fra tilladelsernes pkt. 3.3.3.
(se bilag).
Kommunens vurdering af ansøgning:
Lyngby-Taarbæk Kommune meddeler hermed forlængelse af
dispensationen fra spærretider fra den 1. december 2019, og frem til
den 28. februar 2020.
Kommunen vil løbende vurdere om trafiksituationen berettiger til
opretholdelse af dispensationen.

Hvis det viser sig at dispensationen giver anledning til ekstraordinære
trafikale problemer der kan tilskrives den ekstra trafik til/fra
byggepladsen i spærretiden, vil dispensationen blive tilbagekaldt med
dags varsel (tilbagekaldelsen kan evt. begrænses til enten morgen eller
eftermiddag).
Denne dispensation fra vilkår nr. 3.3.3. i tilladelser meddelt den. 8.
oktober 2018, sendes i høring ved de tilgrænsende grundejere til Frem
og Gyldendalsvej, samt til grundejerne langs Håbets Alle.
Vilkår
Tidsangivelsen på undertavlerne til Standsning- og parkeringsforbuddet
der er opsat på Håbets Alle, skal tilpasses dispensationen.
Kørsel i henhold til dispensationen må ikke påbegyndes før dette er
udført.
Høring
Lyngby-Taarbæk Kommunes vurdering af ansøgningen om forlængelse
af dispensationen har været i høring i perioden fra d. 18.11.2019 til og
med 28.11.2019.
Der er i høringsperioden modtaget indsigelse fra 3 ejendomme – én på
Gyldendalsvej og to på Frem.
Når vejmyndigheden indfører spærretider, sker det af hensyn til
trafikafviklingen på de trafikerede veje i vejnettet. Opretholdelse af en
spærretid skal derfor alene begrundes i et trafikalt hensyn. De indkomne
høringssvar har omhandlet forhold som støjgener inden for normal
arbejdstid, samt bygherres evne til at agere hensynsfuldt og respektere
givne tilladelser. Vejmyndigheden skønner derfor ikke, at de indkomne
høringssvar har givet anledning til ændringer i den endelige afgørelse.
Du kan læse mere om kommunens regler for midlertidigt bygge- og
anlægsarbejde på kommunens hjemmeside under Borger > Bolig og
byggeri > Byggeri > Støj og Støv fra byggepladser. Ved eventuelle
støjgener i forbindelse med byggeriet skal der rettes henvendelse til
LyngbyTaarbæk kommunes miljøafdeling på:
trafikmiljoebaeredygtighed@ltk.dk.
Klagevejledning
Du kan klage over denne afgørelse til Vejdirektoratet, Carsten
Niebuhrsgade 43, 5. sal, 1577 København V.
Klagen kan indsendes via Vejdirektoratets elektroniske klageblanket på
borger.dk. Benyt linket eller gå ind på www.borger.dk – Samfund og
rettigheder – Klagemuligheder – Klagemuligheder i Danmark – Klag til
Vejdirektoratet over afgørelser på vejområdet.
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, hvor
Vejdirektoratet ligeledes kan tage stilling til skønnet.
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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
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Bilag.
Dispensationsansøgning:
Med henvisning til
Frem – Lyngby Hovedgade - Gyldendalsvej – Tilladelse i
forbindelse med byggeriet på Lyngby Hovedgade 63. Af
08.10.2018, J.nr. 05.00.00-G01-24-15
§ 3.3.3 Tidsrum: Der søges om ophævelse af spærretider, på
hverdage mellem 6-9 og mellem 15-18. For køretøjer over
3500 kg
Begrundelse:
Da jordkørsel er ved at være tilendebragt, med meget kørsel
af tunge køretøjer,
går byggeriet over i næste fase som er betonarbejde og
betonelementmontage.
Dette betyder at kørsel med tunge køretøjer bliver væsentlig
minimeret.
Med henvisning til den trafik analyse der er udarbejdet af
ViaTrafik med yderligere uddybning og præcisering efter
anmodning fra Lyngby-Taarbæk Kommune
Viser denne at øget trafik belastningen på Lyngby Hovedgade,
og omkring liggende veje, vil være yderst minimal.
Opretholdelse af spærretiden vil forlænge byggeperioden
væsentlig.
Der er ønsker fra de nærmeste naboer om at byggeriet
færdiggøres hurtigst muligt.
På baggrund af ovenstående ansøges der om ophævelse af
spærretiden i perioden med elementmontage, med afslutning
d. 28.02.2020
Omfang:
I maksimalperioden vil der være trafik af 3 lastbiler i timen
(ved montage af dækelementer)
Ved øvrige montage er der trafik af 1-3 i timen. I perioder
med armerings- og betonudstøbning vil trafikken være
minimal.
Start og varighed:
Ophævelsen skal gælde fra nu og til afslutning af
betonelementmontagen. Ultimo februar 2020. (28.02.2020)
I god før afslutning af elementmontagen vil der ansøges om en
ophævelse af spærretiden til byggeriets afslutning.
Vi imødeser Jeres snarlige svar på ovenstående ansøgning.”
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