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Tilladelse til omlægning af privat fællesvej

Samsø Kommune har behandlet en ansøgning om at omlægge 
en privat fællesvej mellem Industrivej 9 og 11, Tranebjerg. 

Vejens forløb ændres som det fremgår af vedlagte oversigtskort 
fra ansøgningsmaterialet. 

Kommunens afgørelse 
Samsø Kommune meddeler tilladelse til at omlægge vejen som 
det er skitseret på vedlagte oversigtskort. 

Tilladelsen meddeles efter § 71 i lov om private fællesveje. 
Sagen er behandlet efter proceduren beskrevet i lovens kapitel 
11. 

Vilkår
Det er en forudsætning for tilladelsen, at: 

- Omlægningen af vejen følger principperne i vedlagte 
oversigtskort.  

- Ansøger foranlediger, at vejudlægget noteres i matriklen 
og berigtiges i tingbogen af en landinspektør, jf. § 76 og § 
78, i lov om private fællesveje. 

Baggrund for afgørelsen

Virksomheden ExamVision, der ejer grunden, ønsker at 
omlægge den private fællesvej på grund af et planlagt, større 
udvidelse / nybyggeri.  
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Samsø Kommune
  
8305 Samsø
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Ekspeditionstid
Mandag-torsdag:    10 - 12
Torsdag desuden:    15 – 17
Fredag lukket

Telefontid
Mandag-torsdag:      9 – 12
og igen fra:    13 – 15
Fredag lukket

Persondata
Har du spørgsmål om kommunens 
behandling af personoplysninger, 
kan du rette henvendelse til 
dpo@samsoe.dk tlf.: 51 37 71 41.
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Ved at omlægge vejen til vest for bygningerne skabes der større 
fleksibilitet og flere muligheder for placering af det nye byggeri. 

Lovgivning
Nedlæggelse eller omlægning af private fællesveje behandles 
efter proceduren i privatvejlovens § 73. Kommunen skal give en 
frist på mindst 8 uger ved offentliggørelsen af et forslag og 
samtidig oplyse om indholdet af lovens § 72, stk. 2, § 75 og § 
76. 

Høring
I overensstemmelse med ovenstående har forslaget været 
offentliggjort i perioden 19. marts til 14. maj 2021. Forslaget er 
ved samme lejlighed sendt direkte til grundejere, der vurderes 
at have en umiddelbar vejret til den private fællesvej (matr. nr. 
Tranebjerg By, Tranebjerg): 

5x, 5ah, 5c, 5b, 5ab, 41aæ, 41v, 41av, 41at, 41be, 41ax, 41ay
 
Kommunen har i forbindelse med høringen ikke modtaget 
indsigelser eller andre bemærkninger til den foreslåede 
omlægning af vejen. 

I forhold til offentlighedens adgang jf. naturbeskyttelseslovens 
regler, vurderes der ikke at ske en indskrænkning som følge af 
forslaget. Der vurderes i øvrigt ikke at være naturmæssige 
konsekvenser for Natura 2000 områder, bilag IV-arter eller 
beskyttede § 3 arealer.

Klagevejledning
Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside og sendes 
direkte til de berørte grundejere.  

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
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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 inden for 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.
Skriv brødteksten her

Med venlig hilsen

Sune Petersen
Afdelingsleder
auspe@samsoe.dk
3010 5462

Samsø Kommunes behandling af dine personoplysninger: 
Samsø Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har modtaget om dig. Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine 
oplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på telefon: 51 37 71 41 eller mail: dpo@samsoe.dk. 

Som sikker beskedfunktion kan du benytte vores login-løsning NemLogin, hvor du bruger dit NemID som login-nøgle. Vi opfordrer til, at du bruger den sikre 
beskedfunktion, hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger. 

Dine rettigheder: 
Du har efter Databeskyttelsesforordningen følgende rettigheder: Ret til at se oplysninger, ret til berigtigelse, ret til indsigelse. I særlige tilfælde har du ret til 
sletning eller begrænsning af behandling af dine personoplysninger. Læs mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, 
som du finder på datatilsynet.dk. Vil du gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. 

Klagemuligheder 
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. 

Samsø Kommunes behandling af dine personoplysninger: 
Samsø Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har modtaget om dig. Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine 
oplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på telefon: 51 37 71 41 eller mail: dpo@samsoe.dk. 

Som sikker beskedfunktion kan du benytte vores login-løsning NemLogin, hvor du bruger dit NemID som login-nøgle. Vi opfordrer til, at du bruger den sikre 
beskedfunktion, hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger. 

Dine rettigheder: 
Du har efter Databeskyttelsesforordningen følgende rettigheder: Ret til at se oplysninger, ret til berigtigelse, ret til indsigelse. I særlige tilfælde har du ret til 
sletning eller begrænsning af behandling af dine personoplysninger. Læs mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, 
som du finder på datatilsynet.dk. Vil du gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. 

Klagemuligheder 
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. 
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ExamVision ApS 

Industrivej 11 

DK-8305 Samsø 

 

Vedr. kommunal høring angående ændring af vejføring 
 

Introduktion 
Virksomheden ExamVision ApS beliggende Industrivej 11, 8305 Samsø ønsker at ændre vejføringen, der giver adgang 

fra Industrivej til områderne nord for virksomheden, matrikel 41aæ og 41v. 

Baggrundshistorie og begrundelse 
ExamVision blev stiftet i 2001 og beskæftiger i dag ca. 55 personer. Virksomheden designer, udvikler, producerer og 

afsætter teknologisk avancerede lupbriller til læger og tandlæger globalt. 

Virksomheden har de seneste år præsteret store vækstrater og idet virksomheden ønsker at fastholde domicil og alle 

aktiviteter på Samsø, står den nu med et akut behov for at udvide nuværende domicil. 

Udvidelsen vil bestå af +1.500m2 nybygget kombineret administration og produktion samt kantine bygget henover 

nuværende ovennævnte vejføring. 

Placering af udvidelsen hen over eksisterende vejføring er nødvendig for at opnå optimal udnyttelse af såvel de nye 

faciliteter samt grundareal, der er til rådighed. 

Ydermere vil den nye vejføring, der ligger i større afstand til produktionen, medvirke til mindskning af støvgener fra 

vejen, der i nogen grad påvirker produktionen negativ, idet produktionen af teknologisk avancerede lupbriller er 

meget følsom. 

Ændringerne i vejføring 
Ændringerne i form af vejføring der nedlægges samt vejføring der ny etableres til erstatning herfor, fremgår af fig. 1 

nedenfor. 

Det skal bemærkes, at første del af ny adgangsvej til ovennævnte matrikler går fra Industrivej ad eksisterende vej på 

Tranebjerg Varmeværks matrikel 5b. 

Konstruktionen af ny-etableret vej 
Ny vejføring etableres i terræn med 4 m bred vejkasse med fald til begge sider opbygget nedefra og op på råjord som 

følger: 1) Et lag Geotekstil type 130g/m2 ved blød bund. 2) 200mm bundsikringsgrus. 3) 200mm stabilgrus SGll med 

fald til begge sider. 
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