ANSØGNINGSVEJLEDNING
ADGANG/OVERKØRSEL TIL EJENDOM

Vil du kunne køre ind til din ejendom fra vejen, skal du søge kommunen om tilladelse til det, der i fagsprog kaldes en adgang eller overkørsel. Du skal også søge om tilladelse, hvis du vil flytte din adgang/
overkørsel, gøre den bredere eller helt fjerne den. Følg denne vejledning, som både gælder for privat
fællesvej og offentlig vej.
Hvad koster det?
Det er gratis at søge om tilladelse, men du betaler selv for ombygningen af fortovet, etableringen af
adgangen mv.
SÅDAN SØGER DU OM TILLADELSE
Vær opmærksom på, at vi kun kan behandle ansøgningen, hvis den opfylder alle de krav, der er beskrevet
nedenfor.
1. Udfyld ansøgningsskemaet på næste side
Udfyld skemaet på skærmen (pfd). Vedhæft tekniske tegninger, hvis det kræves (fremgår af skemaet).
Husk også at oplyse, hvordan overkørslen skal udformes. Du kan vælge en af kommunens egne standardoverkørsler (A-G). Se standarderne på www.kk.dk/artikel/standarder-overkørsler-adgang-over-fortov.
Ønsker du en individuel løsning, kan du se kravene hertil i ansøgningsskemaet på næste side.
2. Mail ansøgningen
Mail ansøgningen inkl. tegninger (pdf) til vejaendring@tmf.kk.dk. Ændrer du projektet undervejs, skal
den reviderede tegning (pdf) mailes til samme adresse.
KRÆVER DET JA FRA ANDRE?
Ligger din ejendom ud til en privat fællesvej med interne regler for bredden og udformningen af overkørsler, skal du have ja til projektet fra grundejerforeningen eller vejlauget. Bor du i en ejendom med flere
ejere, skal de være enige om projektet.
HVAD SIGER LOVEN?
Se Lov om offentlige veje § 49 og Lov om private fællesveje § 62
SPØRGSMÅL?
Kontakt Center for Trafik og Byliv, Tilladelse til Vejændring. Tlf. 33 66 33 66. Mail vejaendring@tmf.kk.dk
Revideret den 4. marts 2015.
Gå til ansøgningsskema på næste side

KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen
Center for Trafik og Byliv

ANSØGNING OM ADGANG
TIL EJENDOM
(OVERKØRSEL/INDKØRSEL)
Ansøger
Navn:
Adresse:
Postnr.:

By:

Telefon:
E-mailadresse:
Evt. CVR-nr.:
Er du ejer af ejendommen?
Ja
Nej
Søger du på vegne af ejendommens ejer, skal du vedlægge en fuldmagt fra ejeren til at søge. Har
ejendommen flere ejere, skal du vedlægge samtykke fra alle ejerne til at søge.
Ejendomsoplysninger
Ejendommens adresse:
Matr.nr.

Ejerlav:

Vejens status:
Offentlig vej
Privat fællesvej*
Her kan du se, om din vej er offentlig vej eller privat fællesvej.
* På private fællesveje kan jeres vejlav eller grundejerforening have interne regler for adgange/overkørsler, som du skal følge. Undersøg derfor altid, om der gælder sådanne interne regler i dit
område.
Jeg søger om:
Ny adgang/overkørsel
Flytning af adgang/overkørsel
Nedlæggelse af adgang/overkørsel
Udvidelse af adgang/overkørsel
Hvis du søger om adgang i forbindelse med en byggesag, bedes du oplyse:
Sagsnr.:

Byggetilladelse er givet den:
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Placering
Vedlæg en situationsplan eller skitse, som viser placeringen af den adgang, du søger om. Det er
vigtigt, at du oplyser både bredde, afstande til skel og placeringen af evt. elskabe, lysmaster, træer,
skilte mv., som kunne være i konflikt med adgangen.
Du kan hente et baggrundskort på kommunens hjemmeside, printe et udsnit og tegne adgangen direkte på kortet. Kortet kan hentes her.
Vedlægger du ikke en situationsplan, skal du i feltet Øvrige bemærkninger skrive en udførlig forklaring med ovenstående oplysninger.
Jeg vedhæfter situationsplan, skitse, vejprojekt mv.
Ja.
Nej. Jeg beskriver detaljer under Øvrige bemærkninger.
Opbygning
Vælg her, om du ønsker at anlægge adgangen efter en af de standarder, Københavns kommune har
udarbejdet. Se tegninger af adgangene herunder:
Jeg ønsker at anlægge adgangen som vist på:
A.

(Virksomhed, boligkompleks, industrigrund med svingprofil)

B.

(Virksomhed, boligkompleks, industrigrund uden svingprofil)

C.

(Villagrund med dobbelt fortovsrække)

D.

(Villagrund med enkelt fortovsrække)

E.

(Villagrund med asfaltfortov)

F.

(Villagrund med grusfortov)

G.

(Fortov Ørestad)

Ingen af standardadgangene passer til mit behov, så jeg vælger egen opbygning!
Husk da at vedlægge:
1) en skitse, som viser plan og snit af adgangen i målestok 1:50.
2) en beskrivelse af de materialer som du ønsker at anvende.
Benyttelse/totalvægt
Den ansøgte adgang skal benyttes af køretøjer med maksimal totalvægt på:
Under 3500 kg
Over 3500 kg
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Øvrige bemærkninger

Ansøgning mailes til
Københavns Kommune
Teknik- og Miljøforvaltningen
Center for Trafik og Byliv
E-mail: vejaendring@tmf.kk.dk
Gem

Gem inden du sender

Print

Print inden du sender

Send

Mail formularen - tegninger mm. kan vedhæftes samtidig.
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