ANSØGNINGSVEJLEDNING
ADGANG OVER FORTOV (OVERKØRSEL)

Skal du kunne køre ind over fortovet til dit hus? Så skal du søge om en såkaldt ”adgang over fortov”, også kaldet ”overkørsel”. Du skal søge tilladelse hos kommunen,
uanset om du ønsker at etablere, ændre eller fjerne en sådan adgang, og uanset om
du bor på privat fællesvej eller offentlig vej. Følg vejledningen her på siden, og udfyld
ansøgningsskemaet på de følgende sider.
HVAD KOSTER DET?
Det er gratis at søge om tilladelse, men du betaler selv for at få arbejdet udført.
SÅDAN SØGER DU
• Udfyld ansøgningsskemaet på de næste sider.
• Mail ansøgningsskemaet inkl. relevante bilag i pdf-format til
vejaendring@tmf.kk.dk. Ændres dit projekt undervejs, skal du
maile reviderede tegninger til samme adresse.
• Husk at vedhæfte de nødvendige bilag. Det vil fremgå af
ansøgningsskemaet på de følgende sider.
Vær opmærksom på, at ansøgningen kun kan behandles, hvis ansøgningsskemaet
er korrekt udfyldt, og alle bilag er vedhæftet.
KRÆVER DET JA FRA ANDRE?
Bor du i en ejendom med flere ejere, skal de alle acceptere, at du søger. Ligger din ejendom ud til en privat fællesvej med interne regler for adgange over fortov, skal du have
ja til projektet fra grundejerforeningen eller vejlavet. I begge tilfælde skal du vedhæfte
dokumentation for, at du har de andres accept. Læs mere i Vejledning for høringer.
HVAD SIGER LOVEN?
Se Lov om offentlige veje § 49 og Lov om private fællesveje § 62
SPØRGSMÅL?
Er du tvivl om noget, er du velkommen til at kontakte Center for Trafik og Byliv,
Tilladelse til Vejændring. Tlf. 33 66 37 57. Mail vejaendring@tmf.kk.dk

Ansøgningsskema på næste side

ANSØGNINGSSKEMA
ADGANG OVER FORTOV (OVERKØRSEL)
1. Ansøgers navn og adresse
Fornavn:
Efternavn:
Adresse:
Postnr.:
By:
Telefon:
Email:
Evt. CVR-nr.:
2. Hvilken ejendom søger du adgang til?
Ejendommens adresse:
Postnr.:
By:
Matrikelnummer:
Ejerlav:
Find matrikeloplysningerne på boligejer.dk
Ligger adgangen på en anden vej end ejendommens adresse, oplys da vejens navn:
3. Hvem ejer ejendommen?
Jeg ejer ejendommen alene eller med min ægtefælle
Jeg ejer ejendommen sammen med andre
Jeg ejer ikke ejendommen og søger på vegne af ejeren
4. Hvad søger du om tilladelse til?
Ny adgang
Flytning af eksisterende adgang
Udvidelse af eksisterende adgang
Nedlæggelse af eksisterende adgang (udfyld ikke punkterne 5, 6 og 7)
Udfyldes kun, hvis du søger i tilknytning til en byggesag:
Sagsnummer:
Dato for evt. byggetilladelse:
5. Hvor tunge køretøjer skal bruge adgangen?
Adgangen skal bruges af køretøjer med maksimal totalvægt på:
Under 3.500 kg
Over 3.500 kg
6. Hvilken status har den vej, som adgangen vedrører?
Offentlig vej
Privat fællesvej
Find oplysning om vejens status på kommunens digitale kort.
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7. Vælg den ønskede type adgang
Kommunen har udviklet en række standarder, der er tilpasset byens behov. På offentlig vej skal
du altid bruge en af standarderne. På privat fællesvej anbefaler vi også at bruge standarderne,
men her har du også mulighed for at vælge egen udformning. Dog skal udformningen altid være
tilpasset de lokale forhold. Kryds af nedenfor, hvilken løsning du ønsker.
Se alle standarderne for adgang over fortov, inden du vælger.
Sæt kryds ved den standard-adgang du vil etablere:
Adgang A1: Til virksomhed, boligkompleks og industrigrund med en vis mængde lastbil-/
bustrafik: bordurbånd sat i beton med svingprofil.
Adgang A2: Til virksomhed, boligkompleks og industrigrund uden nævneværdig lastbil-/
bustrafik: bordurbånd sat i grus med svingprofil.
Adgang B1: Til virksomhed, boligkompleks og industrigrund med en vis mængde lastbil-/
bustrafik: bordurbånd sat i beton uden svingprofil.
Adgang B2: Til virksomhed, boligkompleks og industrigrund uden nævneværdig lastbil-/
bustrafik: bordurbånd sat i grus uden svingprofil.
Adgang C: Til villagrund, virksomhed m.m. uden nævneværdig lastbil-/bustrafik: dobbelt
fliserække sat i grus.
Adgang D: Til villagrund: enkelt fliserække sat i grus.
Adgang E: Til villagrund: asfaltfortov uden fliser.
Adgang F: Til villagrund: grusfortov uden fliser.
Adgang G: Til fortov i Ørestad.
Adgang M1: Til midlertidig, længerevarende adgang med svingprofil.
Adgang M2: Til midlertidig, længerevarende adgang uden svingprofil.
Adgang M3: Til midlertidig, kortvarig adgang.
Sæt kryds her, hvis du ikke ønsker en standard-adgang:
Jeg vælger min egen udformning af adgangen og vedhæfter både:
1. en tegning, der viser adgangens plan og tværsnit i målestok 1:50
2. en beskrivelse af de materialer, jeg ønsker at anvende.
8. Lav en tegning af forholdene
Tegningen skal vise den nøjagtige placering og størrelse af det, du søger om.
Jeg vedhæfter en tegning, der er udført som beskrevet herunder
(alternativt en tegning, der indeholder alle informationer i punkt 4-5 herunder).
Sådan laver du nemmest tegningen:
1. Gå ind på Københavnerkortet.
2. Indtast ejendommens adresse i kortets søgefelt.
3. Zoom ind til det ønskede udsnit af kortet, og print udsnittet i A4 eller A3.
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4. Tegn følgende ind og skriv målene på i centimeter:
• Adgangen/adgangenes placering. Husk at angive den fulde bredde.
• Afstande fra adgangen/adgangene til naboskel, elskabe, skilte og andre faste
genstande i nærheden.
5. Scan eller fotografér den færdige skitse, så den er klar til at blive mailet sammen med
ansøgningsskemaet.
9. Accept fra andre
Ejendommen har flere ejere (husk dokumentation for, at alle ejere/ejerforeningen accepterer
projektet).
Adgangen ligger på en privat fællesvej med interne regler for adgange over fortov (husk
dokumentation for, at grundejerforeningen/vejlavet accepterer projektet).
Intet af ovenstående er relevant.
Er du i tvivl om, der kræves accept fra andre? Tjek det i kommunens vejledning om høringer.
10. Tjek, at du har det hele med
Skal altid vedlægges:
• Det udfyldte ansøgningsskema
• En simpel tegning af adgangens placering og størrelse (se punkt 8)
Skal vedlægges, hvis du ikke ejer ejendommen:
• En fuldmagt fra ejeren/ejerne/ejerforeningen (se punkt 9)
Skal vedlægges, hvis du vælger egen udformning af adgangen:
• En detaljeret tegning af adgangens plan og snit (1:50) (se punkt 7 nederst)
• En udførlig materialebeskrivelse (se punkt 7 nederst)
Skal vedlægges, hvis ansøgningen behøver accept fra andre:
• Dokumentation for, at alle ejere/ejerforening/vejlav/grundejerforening accepterer projektet
(se punkt 9)
11. Gem alt
Gem både dette ansøgningsskema og alle bilag på din pc, så du har dem liggende til eventuel
senere brug.
12. Mail ansøgningen
Mail derefter det udfyldte ansøgningsskema og alle bilag til vejaendring@tmf.kk.dk.
Skriv ”Ansøgning om adgang + vejens navn” i emnefeltet.
Øvrige bemærkninger
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