Version 2 udarbejdet af Maria Jakobsen
Sekretariatet for Spejdernes Lejr

Procesbeskrivelse for køretilladelser
Denne proces er forbeholdt udlevering og registrering af køretilladelser i forbindelse med
Spejdernes Lejr 2022 i perioden d. 23. juli til og med d. 31. juli 2022.
Under afviklingen af Spejdernes Lejr d. 23. juli til d. 31. juli 2022 vil dele af Brandhøjgårdsvej fra Stenbuen til
Stærkendevej samt en del af Stærkendevej fra Golfklubben til Ellebjergvej være spærret for almindelig
trafik.
Derved kan der være borgere, som har brug for en køretilladelse til de pågældende områder. For at sikre
den bedste proces omkring køretilladelser har vi inddelt denne i tre varianter:
1) Køretilladelser til berørte borgere i Stærkende Reerslev samt Vindinge s. 2
2) Ansøgning om køretilladelse s. 3
3) Dispensationsansøgning om køretilladelse s. 5
Mere info følger herunder.
Vi opstarter processen med indhentelse af køretilladelser d. 30. maj 2022, og vi lukker for ansøgningerne d.
9. juli 2022. Senest d. 1. juli 2022 vil de køretilladelser, som bliver omdelt til berørte husstande være uddelt.
Ved spørgsmål til køretilladelser kan Spejdernes Lejr trafik-team kontaktes på trafik@sl2022.dk
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Køretilladelser til berørte borgere i Reerslev Stærkende samt Vindinge
Der uddeles to køretilladelser pr. husstand til de berørte husstande i Reerslev Stærkende samt Vindinge. Vi
forventer at tilladelserne er uddelt til de berørte husstande senest d. 1. juli 2022.
Tilladelsen skal til en hver tid være i bilen, og registreringsnummeret skal stemme overens.
Trin
1
2
3

Handling
Tingstedet uddeler køretilladelserne inden d. 1. juli
Borgerne modtager køretilladelsen og udfylder denne
Spejdernes Lejr tjekker under lejren gyldig køretilladelse

Ansvarlig
Tingstedet
Borgeren
Trafik-ansvarlige på lejren

Ved spørgsmål til de uddelte køretilladelser kontakt: trafik@sl2022.dk
Tekst til hjemmesiden
Der uddeles to køretilladelser pr. husstand til de berørte husstande i Reerslev Stærkende samt Vindinge,
som skal passere de afspærrede områder for at komme til jeres hjem. Tilladelserne uddeles senest d. 1. juli
2022, og borgeren skal sikre, at den er udfyldt korrekt samt at den til en hver tid er i bilen.
Vi gør opmærksomme på, at der kan forekomme ekstra køretid og kø i de afspærrede områder.
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Ansøgning om køretilladelse Reerslev Stærkende
Hvis en borger ikke bor indenfor de berørte områder i Reerslev Stærkende, så kan der søges om en
køretilladelse. Der er en forventelig behandlingstid på disse ansøgninger på 14. dage. For ansøger i området
Reerslev Stærkende vil det være Reerslev Stærkende Landsbylaug, som behandler ansøgningerne.
Ansøgningerne kan sendes fra d. 30. maj til d. 9. juli 2022, herefter lukker formularen.
Trin
1

2
3
4
5

Handling
Ansøge om køretilladelse via link på hjemmesiden
Direkte link til formular
Bemærk, ansøger skal give tilladelse til, at vi må dele
informationerne med Reerslev Stærkende Landsbylaug
Modtagne ansøgninger sendes hver fredag til Reerslev
Stærkende Landsbylaug
Ansøgningen behandles indenfor 5. hverdage og ansøger
modtager svar retur pr. mail. Samt evt. køretilladelse
Ansøgeren printer køretilladelsen og sikre, at denne til en hver
tid er i bilen, og at oplysningerne stemmer overens.
Spejdernes Lejr tjekker under lejren gyldig køretilladelse

Ansvarlig
Ansøger

Sekretariatet for Spejdernes
Lejr 2022
Reerslev Stærkende
Landsbylaug
Ansøger
Trafik-ansvarlige på lejren

Ved spørgsmål til processen skriv til trafik@sl2022.dk

Ansøgning om køretilladelse Vindinge
Hvis en borger ikke bor indenfor de berørte områder i Vindinge, så kan der søges om en køretilladelse. Der
er en forventelig behandlingstid på disse ansøgninger på 14. dage. For ansøger i Vindinge området er det
Spejdernes Lejr, som behandler ansøgningerne.
Ansøgningerne kan sendes fra d. 30. maj til d. 9. juli 2022, herefter lukker formularen.
Trin
1

2
3
4
5

Handling
Ansøge om køretilladelse via link på hjemmesiden
Direkte link til formular
Bemærk, ansøger skal give tilladelse til, at vi må dele
informationerne.
Modtagne ansøgninger sendes hver fredag til Trafik-teamet
hos Spejdernes Lejr
Ansøgningen behandles indenfor 5. hverdage og ansøger
modtager svar retur pr. mail. Samt evt. køretilladelse
Ansøgeren printer køretilladelsen og sikre, at denne til en hver
tid er i bilen, og at oplysningerne stemmer overens
Spejdernes Lejr tjekker under lejren gyldig køretilladelse

Ansvarlig
Ansøger

Sekretariatet for Spejdernes
Lejr 2022
Trafik-teamet for Spejdernes
Lejr 2022
Ansøger
Trafik-ansvarlige på lejren

Ved spørgsmål til processen eller igangværende køretilladelser skriv til trafik@sl2022.dk
Tekst til hjemmesiden
Hvis du ikke bor indenfor de berørte husstande i Reerslev, Stærkende og Vindinge, som skal passere de
afspærrede områder for at komme til jeres hjem. Så kan du ansøge om en køretilladelse ved at udfylde
denne formular. Ansøgningerne kan sendes fra d. 30. maj til d. 9. juli 2022, herefter lukker formularen.
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Ansøgninger fra borgere i Reerslev Stærkende vil blive behandlet af Spejdernes Lejr, og ansøgninger fra
Borgere i Vindinge vil blive behandlet af Spejdernes Lejr.
Som udgangspunkt kan du få en køretilladelse, hvis du har et væsentligt ærinde via de afspærrede
områder, dog gør vi opmærksomme på, at der kan forekomme ekstra køretid og kø i de afspærrede
områder.
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Dispensationsansøgning om køretilladelse
Ved afslag på en almindelig ansøgning om køretilladelse, er der mulighed for at søge om dispensation ved
Spejdernes Lejr. For at opnå en dispensation skal der være en særlig årsag hertil. Det er Spejdernes Lejr
områdechefer for Lejrplads og Infrastruktur, som vurderer, om der er mulighed for dispensation.
Eksterne virksomheder kan også have behov for en køretilladelse, og disse søges via denne proces.
Ansøgningerne kan sendes fra d. 30. maj til d. 9. juli 2022, herefter lukker formularen.
Trin
1

2
3
4
5

Handling
Ansøge om dispensation / køretilladelse via link på
hjemmesiden
Direkte på dette link
Bemærk, ansøger skal give tilladelse til, at vi må dele
informationerne.
Modtagne ansøgninger sendes hver fredag til Trafik-teamet
hos Spejdernes Lejr
Ansøgningen behandles indenfor 5. hverdage og ansøger
modtager svar retur pr. mail, samt evt. køretilladelse
Ansøgeren printer køretilladelsen og sikre, at denne til en hver
tid er i bilen, samt at oplysningerne stemmer overens.
Spejdernes Lejr tjekker under lejren gyldig køretilladelse

Ansvarlig
Ansøger

Sekretariatet for Spejdernes
Lejr 2022
Trafik-teamet for Spejdernes
Lejr 2022
Ansøger
Trafik-ansvarlige på lejren

Ved spørgsmål til denne kontakt trafik på trafik@sl2022.dk
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