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Tilladelse til 2 nye vejoverkørsler
Samsø kommune meddeler tilladelse efter Vejlovens § 49 til
2 nye vejoverkørsler fra matr. nr. 17a, Onsbjerg By, Onsbjerg 
til Kommunevej hhv. ”Kongevejen” og ”Præstegårdsvej”, ved 
ejendommene Præstegårdsvej 7 og 8.  

Beliggenheden fremgår af vedlagte kortskitse. Tilladelsen er 
givet på baggrund af en besigtigelse af de vejtekniske og 
trafikale forhold på stedet. Det vurderes, at der er gode plads- 
og oversigtsforhold i forhold til placeringen af begge 
overkørsler. 

Vilkår
1. Overkørslen må ved tilslutningen til Kommunevejen 

maksimalt være 7 meter bred, og skal placeres som 
markeret på vedlagte kort. 

2. Overkørslen må ikke medføre skader på rabat eller asfalt 
på Kommunevejen. 

3. Anlæg, brug og vedligehold af overkørsler og privat 
fællesvej skal ske i overenskomst mellem matr. nr. 17a og 
12p, Onsbjerg By, Onsbjerg og er Kommunen økonomisk 
uvedkommende. 

4. Kontakt gerne Kommunens vejafdeling for tekniske 
spørgsmål vedr. overkørslens tilkobling til asfaltvejen.

Det bemærkes endvidere, at gående og cyklister får adgang til 
at benytte en ny privat fællesvej mellem ”Kongevejen” og 
”Præstegårdsvej”, jf. reglerne i Naturbeskyttelsesloven. 

29. januar 2021  

Sagsnr. S2020-6778
Dok. nr. D2020-37523 

Teknisk forvaltning  
Samsø Kommune
  
8305 Samsø
CVR/SE-nr. 23795515

Telefon: +45 87 92 22 00
Mail: kommune@samsoe.dk
www.samsoe.dk

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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Klagevejledning
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
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.

Med venlig hilsen

Sune Petersen
Biolog
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. 
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