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Bøgeholm Allé 7, ansøgning om vejadgang, endelig godkendelse.

Dato: 3. oktober 2019
Sag: 19-9230

Da kommunen har opdaget en procedurefejl i forbindelse med den tilladelse
til at etablere vej-adgang til Bøgeholm Alle, som er meddelt i
byggetilladelsen af 4. marts 2019, skal vi hermed berigtige fejlen ved at
genfremsende tilladelsen eksplicit.
Med baggrund i jeres henvendelse af 1. maj 2018 - modtaget fra Dines
Jørgensen og Co - med reviderede tegninger har vi foretaget en trafikal
vurdering af sagen.
Vi kan derfor hermed - som vejmyndighed - give en offentlig-retlig tilladelse
jf. § 62 i Lov om private fællesveje til at etablere to vejadgange til
ejendommen, som ønsket. Det fremgår af de fremsendte tegninger, at
vejadgangene ensrettes således, at den sydlige udelukkende er indkørsel og
den nordlige udelukkende er udkørsel.
Allerød Kommune har godkendt den eksisterende udformning af Bøgeholm
Allé i henhold til Lov om private Fællesveje § 41. Godkendelsen af
vejprojektet blev givet til vejejeren Hillerød Ejendomsselskab A/S den 3. april
2018 i forbindelse med byggemodningen af Erhvervsområde Farremosen.
Udnyttelsen af nærværende offentligretlige tilladelse i forbindelse med den
fysiske etablering af nye overkørsler er et privatretsligt anliggende mellem
ansøger og vejejeren.
Allerød Kommune har foretaget en trafiksikkerhedsmæssig vurdering af de
foreslåede vejadgange. På den baggrund skal vi meddele, at følgende
punkter skal opfyldes som vilkår for godkendelsen:


Der etableres separate ind- og udkørsler med mindst 30 m imellem,
som foreslået i ansøgningen





Adgangsvejene etableres, så ind- og udkørsel over cykelstien sker
vinkelret
Ind- og udkørsel skal angives tydeligt med skiltning
Der skal til stadighed opretholdes nødvendig oversigt over vej og
cykelsti ved udkørslen, så udkørsel kan ske uden fare for trafikken på
Bøgeholm Allé

Giver ovennævnte anledning til spørgsmål er I velkommen til at kontakte
undertegnede.
Venlig hilsen
Niels C. Nordvig
Ingeniør / Projektleder

Side 2

