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Vejdirektoratet 

Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal 

1577 København V. 

Att.: Kasper Anias Møller 

UDTALELSE VEDRØRENDE ANSØGNING OM TILLADELSE EF-
TER § 19 I MILJØBESKYTTELSESLOVEN TIL ANLÆG AF CY-
KELSTI MED BÆRELAG AF HENHOLDSVIS SLAGGER OG 
NEDKNUST ASFALT. 

Guldborgsund Kommune har d. 21. april 2020 modtaget en ansøgning fra Vejdirekto-

ratet om tilladelse efter § 19 i miljøbeskyttelsesloven (MBL) i forbindelse med forlæg-

ning af Vesterskovvej i relation til byggeriet af den nye Storstrømsbro. Vejdirektoratet 

søger om tilladelsen efter anvisning fra Miljøstyrelsen, og der ansøges om at nyttig-

gøre kategori 3 restprodukt (slagger) samt knust asfalt som stabilmateriale i cykel-

stier på henholdsvis nordvest og sydøst for vejen.    

 

Guldborgsund Kommune har i dialog med Vejdirektoratet svaret, at der ikke kan gi-

ves tilladelse til projektet som det er beskrevet i ansøgningen, men at der kan gives 

tilladelse under vilkår, som kommunen vurderer vil beskytte drikkevandsinteresserne 

i området. Vejdirektoratet meddeler på den baggrund, at det ikke er rentabelt at op-

fylde disse vilkår og at tilladelsen derfor ikke er nødvendig. 

 

Da denne sag er principiel for lignende vejprojekter, har Vejdirektoratet bedt Guld-

borgsund kommune om en udtalelse, som beskriver kommunens vurdering i sagen. 

 

Guldborgsund Kommunes vurdering af miljømæssige forhold 

Kommunens afslag på ansøgningen relaterer sig udelukkende til brugen af slagger 

inden for område med særlig drikkevandsinteresse (OSD). Det er kommunens vurde-

ring, at genanvendelse af knust asfalt, som det er beskrevet i ansøgningen, ikke kræ-

ver tilladelse efter MBL § 19.  

 

De medfølgende skitser i ansøgningen beskriver slaggernes indbygning og place-

ring. Veje/stier af denne type anlægges med stabillag, der er bredere en kørebanela-

get for at sikre integriteten af den overliggende asfalt. Dette betyder således, at 

skuldre på hver side af kørebanen med en bredde på 10 cm efterlades uden fast be-

lægning. 

 

Ud fra kommunes GIS-program estimeres det, at cykelstiens samlede længde er ca. 

510 m, hvoraf de sydligste 340 m befinder sig inden for OSD-område. Det er Guld-

borgsund Kommunes vurdering, at udlæg af slagger i OSD-område uden tæt belæg-

ning over tid kan udgøre en risiko for drikkevandsinteressen i området. Perkolat fra 



 
 

 
 

SIDE 2/3 slagger indeholder ikke blot immobile tungmetaller som beskrevet i ansøgningen, 

men også lettere opløselige salte, hvilket ligeledes er ødelæggende for drikkevands-

potentialet. 

 

Det fremgår desuden i kommunens systemer, at nærmeste vandindvindingsboring er 

en privat vandforsyning af typen V95 på adressen Storstrømsvej 122, 4840 Nørre 

Alslev – matrikel nr. 25, Egelev By, Nr. Vedby (se Billede nedenfor). Denne befinder 

sig inden for 35 m af slaggernes planlagte placering (modsat de 165 m, som fremgår 

i Jupiterdatabasen). 

 

 

 

 

I afsnit om kontakt skriver Vejdirektoratet i deres ansøgning, at der ikke ville være ri-

siko for kontakt til slaggelaget, da dette vil blive dækket af 10 cm muldjord. Ud fra fi-

gur 3 ses det dog, at overdækningen ville bestå af 4 cm muldjord, hvilket svarer til 

tykkelsen på kørelaget. Køretøjer der trækker ud i rabatten, og særligt tunge land-

brugskøretøjer, vil have øget risiko for at afdække slaggelaget, hvilket kan føre til 

spredning. Dette vurderes som en risiko hvad end der er tale om 10 eller 4 cm muld-

jordsoverdækning. Dette er ikke en del af grundlaget for kommunens afslag, men er 

en bekymring, som Guldborgsund Kommune gerne vil gøre opmærksom på. 

 

Vilkår for tilladelse 

Guldborgsund kommune vurderer, at den ansøgte tilladelse godt ville kunne gives 

med følgende vilkår indskrevet: 

 

- Slagger må ikke anlægges uden tæt belægning inden for OSD-område. (Dette ville 

betyde, at stabillagets skuldre skulle opbygges af andet materiale.) 

 

 

 



 
 

 
 

SIDE 3/3 Med venlig hilsen, 

 

Mads Boie Pedersen 

Geolog  

 

Guldborgsund Kommune er underlagt Persondataforordningen. Vi skal derfor give dig en række op-

lysninger om vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder som registreret. Du kan 

læse mere herom på. I fysiske breve er indholdet vedlagt. 


