Læs let vejledning til generel tilladelser 2015
Formålet med denne vejledning er, at give ansøgeren vejledning/hjælp til hvordan generel tilladelse skal søges gennem www.virk.dk Herunder hvad
ansøgeren skal være opmærksom på og hvilke regler og retningslinjer der gælder i forbindelse med ansøgningen.
Hvad er en generel tilladelse?
Vejdirektoratet kan udstede en generel tilladelse til entreprenører, der udfører rutinemæssige vejarbejder på statsvejene. Tilladelsen omhandler råden
over vejareal og kan være gældende i op til 1 år.

Hvem kan få en generel tilladelse?
Vejdirektoratet udsteder generel tilladelse til alle interne og eksterne entreprenører i forbindelse med vejarbejder. Tilladelsen kan gives til specificerede
vejarbejder, der må udføres ved brug af på forhånd aftalte afmærkningsplaner og som ikke omfatter de fem restriktioner, der kræver politiets skriftlige
samtykke, dvs:
-

Ændring af ubetinget vigepligt i vejkryds
Påbud om ensrettet færdsel
Ændring/etablering af signalregulering
Ændring af hastighedsbegrænsning
Etablering/ændring af restriktioner vedrørende standsning og parkering

Hvis dit arbejde ikke omfatter ovenstående restriktioner, kan du gå i gang med at søge en genereltilladelse.

De nedenstående vilkår Vejdirektoratet har udstedt i forbindelse med arbejdet, skal altid overholdes:
- Den generelle tilladelse må kun bruges til det beskrevne arbejde, og kan ikke overdrages til anden part.
- Tilladelsen er givet i henhold til reglerne i ”Instruks for råden over vejareal” ansvar og pligter i forbindelse med vejarbejder på statens veje, juli
2014”.
- Den generelle tilladelse og anvendte tegninger skal forefindes på arbejdssted i et kopi, og skal på forlangende kunne forevises til
Vejdirektoratets personale, driftsentreprenørens strækningstilsyn samt Politi.
- Påbud fra Vejdirektoratet Vejdirektoratets personale og Politi skal straks efterkommens.
- Vejdirektoratets spærretider skal altid overholdes.
- I tilfælde af der opstår trafikale gener skal arbejdet omgående indstilles. Herefter kontaktes Vejdirektoratets T.I.C. kontaktes på tlf. 33 38 10 56
- Tilladelsen kan anvendes til M0103 og der skal ved anvendelse af denne meldes ind til T.I.C. ved hvert enkelt arbejde. Der skal være
påmonteret GPS udstyr på TMA og loggen for denne skal lagres. (Beskyttelsesniveau 4).

Læs let vejledning til Genereltilladelser 2015
Vælg Ansøgninger om Generel tilladelse på statsvej

1. Sagsdetaljer
Bemærkninger: Her skal faglig kategori suppleres yderligere. Beskriv arbejdet, gerne med sætninger.
Faglig kategori: Vælg arbejdets faglige kategori f.eks. græsslåning, belysning m.m.
Område: Marker det område hvor den generelle tilladelse skal bruges på statsvejnettet. Der kan vælges flere områder.

2. Periodeangivelse
Vurder arbejdets omfang og definerer din start og slut dato. Søg gerne i måneder.
3. Ansøger roller
Oplys om du har andre roller end ansøger/anmelder, blandt andet afmærkningsansvarlig, entreprenør, ledningsejer m.m.
4. Ansøgerdetaljer
Ansøgeren skal udfylde oplysninger om sig selv. Husk også at angive telefonnummer.
5. Tilføj aktør
Her skal du tilføje de aktører der er på sagen. Afmærkningsansvarlig og entreprenør skal tilføjes.

6. Aktørdetaljer
Oplysninger til afmærkningsansvarlig og entreprenør skal udfyldes. Døgn-telefon skal være tilgængeligt og kunne kontaktes 24 timer i døgnet.
7. Tilføj Bilag
Vedhæft relevante dokumenter i forbindelse med den generelle tilladelse, hvis dette er nødvendigt.

