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Vejdirektoratet 

Carsten Niebuhrsgade 43, 5. sal 

1577 København V 

Att.: Kasper Anias Møller 

TILLADELSE EFTER § 19 I MILJØBESKYTTELSESLOVEN TIL 
NYTTIGGØRELSE AF SLAGGER I STABILLAG UNDER CYKEL-
STI LANGS STORSTRØMSVEJ 

 

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 

søgte om tilladelsen efter anvisning fra Miljøstyrelsen, og der blev ansøgt om at nyt-

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

stier på henholdsvis nordvest og sydøst for vejen.    

 

Guldborgsund Kommune vurderede på daværende tidspunkt, at der ikke kunne gives 

tilladelse ud fra beskrivelsen i ansøgningen og redegjorde for sin vurdering i en udta-

lelse af 15. juni 2020 (vedhæftet denne skrivelse). Vejdirektoratet har på baggrund af 

denne udtalelse og efter dialog med Guldborgsund Kommune foretaget ændringer i 

projektet således, at slagger nu ikke udlægges uden fast belægning inden for om-

råde med særlig drikkevandsinteresse (OSD). På denne baggrund vurderer Guld-

borgsund Kommune, at der godt kan gives tilladelse. 
 

Tilladelse efter § 19 i miljøbeskyttelsesloven1 

Guldborgsund Kommune giver hermed tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 til 

nyttiggørelse af slagger som stabillag i udvalgte dele af ny cykelsti, som følger nyt 

forløb af Storstrømsvej i forbindelse med, at denne forlægges som led i byggeriet af 

ny Storstrømsbro. Tilladelsen gælder udelukkende for stykket af cykelsti, der går fra 

OSD-områdeafgrænsningen og til tilslutningen på Gåbensevej (figur 1). 

 

Indbygningen af slaggerne skal følge de vilkår, der fremgår i denne tilladelse. 
  

                                                      
1 LBK nr. 1218 af 25. november 2019 - Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse 
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Figur 1: Ikke målfast kort over projektområdet. Cykelsti omfattet af denne tilladelse er markeret 

med rød. OSD markeret med blåt. 

 
Grundlag for tilladelsen 
 

Som grundlag for denne tilladelse foreligger følgende materiale: 

- Vejdirektoratet: § 19 Ansøgning om anvendelse af slagger og knust asfalt 

under cykelstier (bilag 1). 

- Guldborgsund Kommune: Udtalelse vedrørende ansøgning om tilladelse ef-

ter § 19 i Miljøbeskyttelsesloven til anlæg af cykelsti med bærelag af hen-

holdsvis slagger og nedknust asfalt (bilag 2). 

- Mailkorrespondance mellem Vejdirektoratet/Guldborgsund kommune: § 19 

Ansøgning om anvendelse af slagger og knust asfalt under cykelstier (bilag 

3). 

 

 

Tilladelsen gives efter § 19 i miljøbeskyttelsesloven på følgende vilkår: 

 

Generelle vilkår 

 

1. Projektet skal følge den fremsendte beskrivelse, samt medtage de eventu-

elle ændringer, der fremgår af denne § 19-tilladelse, herunder, at slaggelaget 

indbygges som vist på henholdsvis figur 2 og 3 i ansøgningen. 

Såfremt projektet ønskes ændret undervejs, skal kommunen straks underret-

tes med henblik på en eventuel revurdering af § 19-tilladelsen. 
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kvalificeret firma. 

 

3. Op til og under anlægsarbejdet må slagger kun opbevares inden for områder 

godkendt til slaggeoplag af kommunen.  

 
4. Senest to uger før anlægsarbejdet igangsættes skal kommunen kontaktes 

med henblik på at kunne planlægge tilsyn. 
 

 

Ansøgning og projekt 

 

Efter Guldborgsund Kommunes afslag på Vejdirektoratets ansøgning af 21. april 

2020 har Vejdirektoratet ændret projektet for at imødekomme de indsigelser, kom-

munen lagde til grund for afvisningen. 

 

Vejdirektoratet har således redegjort for, at de inden for OSD-områdeafgrænsningen 

vil bruge et andet materiale til de uafdækkede skuldre, men fortsat vil bruge slagger 

under kørelaget. Dette betyder, at denne del af cykelstien kan anlægges inden for 

rammerne i restproduktbekendtgørelsen2, da slaggerne indbygges under fast belæg-

ning. 

 

Guldborgsund Kommune har derudover vurderet, at nyttiggørelse af knust asfalt som 

beskrevet i Vejdirektoratets ansøgning ikke kræver tilladelse efter MBL § 19. 

 

Beskrivelse af projektet 

I forbindelse med byggeriet af den nye Storstrømsbro skal der på Falster anlægges 

nye cykelstier på begge sider af den forlagte Storstrømsvej fra rundkørslen og ned til 

Vedby Vesterskovvej. Cykelstierne tænkes anlagt med bærelag af henholdsvis af-

faldsforbrændingsslagger under cykelstien nordvest for vejen og knust asfalt under 

cykelstien sydøst for vejen. Stykket af cykelsti, der omhandles af denne tilladelse, 

anlægges som vist nedenfor på figur 2. 

 

 

 

 

 
Figur 2: Figurer fra ansøgning, der viser slaggelagets opbygning. Venstre: belægningsopbyg-
ning med bærelag af slagger. Højre: Tværsnit af cykelsti med uafdækkede skuldre. 

 

  

                                                      
2 BEK nr 1672 af 15. december 2016 - Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret 

bygge- og anlægsaffald 
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Jordforurening og kortlægning 

Projektområdet er uden for områdeklassificering og ikke forureningskortlagt. Områ-

det ligger udenfor område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). 

Nærmeste vandboring er en privat vandforsyning af typen V95 på adressen Stor-

strømsvej 122, 4840 Nørre Alslev – matrikel nr. 25, Egelev By, Nr. Vedby. Denne be-

finder sig ca. 290 meter fra projektområdet. 

 

 

Guldborgsund Kommunes vurdering af miljømæssige forhold 

 

Vurdering af miljømæssig betydning 

Guldborgsund Kommune vurderer, at indbygningen af slagger ikke udgør en risiko, 

hverken for sundhed, grund- eller overfladevand eller det øvrige miljø i området, når 

det sker på den beskrevne måde. Ligeledes vurderes det, at slaggerne ikke medfører 

naturmæssige konflikter. 

 

Natura 2000 og bilag IV-arter 

Efter Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale 

naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter3 §§ 6 og 7 skal 

kommunen vurdere, om projektet kan påvirke Natura 2000-områder eller skade bilag 

IV-arter. Kommunen vurderer, at indbygningen af slagger ikke kan påvirke 

udpegningsgrundlaget for nærliggende Natura 2000-områder væsentligt. Det vil 

heller ikke ødelægge eller beskadige plantearter eller yngle- og rasteområder for 

de dyrearter, der fremgår af Habitatdirektivets bilag IV. 

 

Vurderingen begrundes i, at det ansøgte projekt ligger ca. 1,5 km sydøst for nærme-

ste Natura 2000-område, herunder Fuglebeskyttelsesområde nr. 85 samt Habitatom-

råde nr. 152. Med denne afstand mellem det ansøgte og Natura 2000-områder vur-

deres det, at det ansøgte ikke vil påvirke udpegningsgrundlagene for nogen Natura 

2000-områder.  

Læs nærmere på http://www.naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/natura2000 

 

 

Generelt gælder 

 

Anmeldelse af jord og grus til bortskaffelse skal ske til Guldborgsund Kommune, og 

kan foretages via Jordweb.dk. 

 

 

Høring 

 

Et udkast til denne tilladelse er onsdag den 21. juli 2020 sendt i høring til ansøger, til 

Region Sjælland samt til Guldborgsund Kommune Park og Vej. Sidstnævnte over-

drages ansvar og vedligehold af Storstrømsvej ved afslutningen af byggeriet af den 

nye Storstrømsbro. Der er ikke fremkommet kommentarer fra nogen af parterne. 

 

                                                      
3 BEK nr. 1595 af 6. december 2018 - Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale 

naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter 

http://www.naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/natura2000
https://jordweb.dk/LoginDialog.aspx?ReturnUrl=%2f
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Tilladelsen efter § 19 i miljøbeskyttelsesloven offentliggøres (annonceres) på Guld-

borgsund.dk torsdag d. 20. august 2020. Tilladelsen må tages i brug med det 

samme, såfremt de nævnte vilkår overholdes. Dog sker ibrugtagning på eget ansvar i 

forhold til eventuelle indsigelser i klageperioden på 4 uger fra offentliggørelsen. 

Guldborgsund Kommune gør for god ordens skyld opmærksom på, at en § 19-tilla-

delse, jf. § 20 i miljøbeskyttelsesloven, til enhver tid og uden erstatning kan ændres 

eller tilbagekaldes, samt at kommunens afgørelse om en sådan ændring eller tilba-

getrækning ikke kan påklages til anden administrativ myndighed. 

 
 
Øvrige forhold i henhold til anden lovgivning end miljøbeskyttelseslovens § 19 
 
Støjende og vibrerende aktiviteter 

Eventuelle støjende og vibrerende aktiviteter på oplagspladsen skal anmeldes efter 

miljøaktivitetsbekendtgørelsen4. 

 
Mobile tankningsanlæg 

Såfremt der ønskes opstillet mobilt tankningsanlæg, skal Guldborgsund Kommune 

Miljø have en konkret beskrivelse af anlægget, der ønskes opstillet. 

 

 

Klage og søgsmål 

 

Denne afgørelse kan kun påklages af Vejdirektoratet til transportministeren jf. § 9 i 

Lov om anlæg af en ny Storstrømsbro og Nedrivning af den eksisterende Stor-

strømsbro5. 

Ønskes sagen afgjort ved domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder ef-

ter afgørelsen er offentliggjort eller efter endelig klageafgørelse. 

 

Spørgsmål og kommentarer kan rettes til Mads Boie Pedersen på mail: 

mabope@guldbrgsund.dk 

 

 

Med venlig hilsen, 

  

Michael Behrens 

Biolog 

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 www.guldborgsund.dk/oplysningspligten. I fysiske breve er indholdet vedlagt. 

 

                                                      
4 BEK nr. 844 af d. 23 juni 2017 - Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter 
5 LOV nr. 737 af d. 1 juni 2015 - Lov om anlæg af en ny Storstrømsbro og Nedrivning af den eksisterende 

Storstrømsbro 

file:///C:/Users/hjoha/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/IQ6ESZJF/mabope@guldbrgsund.dk
https://www.guldborgsund.dk/oplysningspligten
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Kopi sendt til: 

- Region Sjælland på mail: naturmiljo@regionsjaelland.dk  

- Guldborgsund Kommune Park og Vej ved Martin Steenstrup på mail: 

mast@guldborgsund.dk  

 

Bilag: 

- Bilag 1 – Vejdirektoratet: Ansøgning om tilladelse efter § 19 i Miljøbeskyttel-

sesloven til anlæg af cykelsti med bærelag af henholdsvis slagger og ned-

knust asfalt 

- Bilag 2 – Guldborgsund Kommune: Udtalelse vedrørende ansøgning om til-

ladelse efter § 19 i Miljøbeskyttelsesloven til anlæg af cykelsti med bærelag 

af henholdsvis slagger og nedknust asfalt 

- Bilag 3 – Mailkorrespondance mellem Vejdirektoratet/Guldborgsund kom-

mune: § 19 Ansøgning om anvendelse af slagger og knust asfalt under cy-

kelstier 

 

mailto:naturmiljo@regionsjaelland.dk
file:///C:/Users/mabope/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5YIC8E14/mast@guldborgsund.dk

