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Skodborgvej, 6630 Rødding
Tilladelse til at afspærre Skodborgvej
I mail af 1. april 2019 søger du om tilladelse til at afspærre Skodborgvej, 6630
Rødding, i forbindelse med en beredskabsøvelse, som I skal holde den 21. maj 2019.
I får tilladelse til at afspærre Skodborgvej og holde øvelse på vejen.
Tilladelsen forudsætter, at I følger disse vilkår:
1. I må afspærre Skodborgvej, som skitseret på jeres oversigtskort i jeres ansøgning
af 1. april 2019
2. I må afspærre Skodborgvej den 21. maj 2019 i tidsrummet kl. 18:15 til kl. 22:30
3. I skal afmærke afspærringen af Skodborgvej, som skitseret på jeres
afmærkningsplaner i jeres mail af 6. maj 2019
4. I skal etablere omkørselsvejledning ad Dovervej, Gastrupvej med flere veje, som
skitseret på jeres afmærkningsplaner i jeres mail af 6. maj 2019
5. Jeres afmærkning af afspærring og omkørsel skal overholde principperne i
Vejdirektoratets afmærkningsplaner, L0802 og L0804, med de fornødne stedlige
tilpasninger
6. I skal informere berørte beboere og grundejere på Skodborgvej om afspærringen
7. Ved afspærringerne skal I postere personel til at lukke berørte beboere, gæster,
grundejere med flere ind og ud af den afspærrede strækning
8. Efter endt brug af vejen skal I være indstillet på, for egen regning, at rengøre
kørebane og vejrabat for affald med mere, affald som kan tilskrives jeres brug af
vejen
9. Efter endt brug af vejen skal I være indstillet på, for egen regning, at udbedre
eventuelle skader i vejen, vejrabatten med mere, skader som kan tilskrives jeres
brug af vejen
I har mulighed for at låne færdselstavler af os, og ønsker I at gøre brug af tilbuddet,
bedes I kontakte vores Vej, Park & Genbrug, Ole Daugaard, 2965 9239.
Vi forbeholder os ret til at skærpe tilladelsens vilkår, hvis færdselsmæssige,
trafiksikkerhedsmæssige og/eller vejtekniske hensyn taler derfor.
Vi informerer trafikselskaber, redningstjenester, politi med flere om, at vejen er
spærret af.
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Lovgrundlag
Skodborgvej, vejlitra 7000a, Langetved, Skrave, med flere, er en offentlig vej. Vejen,
vejrabatten med mere er dermed underlagt vejlovens regler, og vi er vejmyndighed for
Skodborgvej. Det følger af vejlovens § 2 og § 7.
I får tilladelse til at afspærre Skodborgvej og holde beredskabsøvelse på vejen i
henhold til vejlovens § 80, stk. 1.
Forvaltningsloven med flere love omhandler jeres ret til at blive hørt i sagen, jeres ret
til at udtale jer i sagen og jeres ret til at få indsigt i sagen med mere.
Omtalte love kan ses på Civilstyrelsens hjemmeside www.retsinformation.dk:

Vejloven – Lov nr. 1520 af 27. december 2014

Forvaltningsloven - Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014
Klagevejledning
I har mulighed for at klage over vores behandling af sagen. Det følger af vejlovens §
132, stk. 1.
Vil I klage over vores behandling af sagen, klager I til Vejdirektoratet.
I sender klagen til Vejdirektoratet, og I indsender klagen via Vejdirektoratets
elektroniske klageblanket på www.borger.dk.
Klagen skal være Vejdirektoratet i hænde senest 4 uger efter, at I har modtaget dette
brev.
Overvejer I at indbringe denne sag for domstolene, kan I til orientering kun indbringe
sagen for domstolene, hvis I først har udnyttet jeres klagemulighed ved
Vejdirektoratet.
Venlig hilsen
Carsten Wagner Sørensen
Ingeniør

Følgende har fået kopi af tilladelsen:
 Syd- og Sønderjyllands Politi, færdselsafdelingen
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