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11-02-2020 J. nr. 19/7711 Ref: liem

Afslag på ansøgning om tilladelse til at anvende nedknust asfalt som belægning 
på markvej vest for vandløbet Hederenden, matr. nr. 31x Nordenbro By, Magleby

Kommunen modtog hhv. den 4. september 2019 og den 9. september 2019 en kort ansøgning 
på e-mail fra dig om tilladelse til at anvende nedknust asfalt som øverste belægning på en ny 
markvej - en sidevej til Hedevejen - ved det sydlige skel af matr. nr. 31x Nordenbro, Magleby. 

Denne afgørelse vedrører anvendelse af knust asfalt som øverste belægning på markvej vest 
for vandløbet Hederenden på matr. Nr. 31x, Nordenbro By, Magleby. Der bliver truffet en sær-
skilt afgørelse om at anvende knust asfalt på markvej øst for vandløbet Hederenden.

Du blev oplyst om reglerne for brug af  knust asfalt som fyld på markveje såvel skriftligt den 
12. august 2019 og ved møde med kommunen den 22. august 2019. 

Kommunen konstaterede ved et tilsyn den 20. november 2019, hvor du også var til stede, at 
der var blevet udlagt knust asfalt på en forlængelse af markvejen på en ca. 80 meter stræk-
ning vest for Hederenden uden at kommunen havde givet tilladelse til det.

Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget har behandlet din ansøgning på mødet den 16. december 
2019. Det er besluttet:

 At der meddeles afslag til at anvende nedknust asfalt til belægning på markvejen 
vest for vandløbet Hederenden1, herunder at allerede udlagt knust asfalt skal 
fjernes inden den 1. juli 2020

Hjemmel: Miljøbeskyttelseslovens § 192

1 Ud over de 80 meter, der den 11. februar 2020 er givet tilladelse til øst for vandløbet 
Hederenden inkl. ca. 10 meter ved markoverkørsel til vandløbet (vest for vandløbet).
2 Bekendtgørelse nr. 1218 af den 25. november 2019 af lov om miljøbeskyttelse
§ 19. Stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord og undergrund, må 
ikke uden tilladelse
2) udledes eller oplægges på jorden
Stk. 4. Tilladelse efter stk. 1 og 2 gives af kommunalbestyrelsen, medmindre miljøministeren 
fastsætter andre regler.
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BEMÆRKNINGER

Ved besigtigelse den 20. november 2019, hvor du deltog, blev det konstateret, at der, efter 
kommunens tilsyn på stedet den 31. juli 2019 var udlagt 5-10 cm knust asfalt som øverste be-
lægning på en ny markvej på en strækning på yderligere ca. 80 meter vest for den nye over-
kørsel til vandløbet Hederenden, jf. nedenstående fotos. 

Din ansøgning
Du har den 9. september 2019 ansøgt om at anvende knust asfalt på en markvej med en sam-
let længde på 350 meter fra Hedevejen og langs med det sydlige skel af marken matr.nr. 31x 
Nordenbro, Magleby. På kortet i din ansøgning er med rødt tegnet en vejstrækning med en 
længde på ca. 160 meter primært langs med matrikelskel til 3 naboejendomme (Hedevejen 
10,12 og 14) mod syd.

Den første anlagte vejstrækning med knust asfalt med en længde på i alt 80 meter overvejen-
de øst for vandløbet Hederenden er behandlet i en særskilt afgørelse. 

Dine bemærkninger 

Du oplyste på mødet med kommunen den 22. august 2019, at du ikke ønskede at afvente 
kommunens behandling af en ansøgning om at anvende knust asfalt, men ville gå videre med 
at lave vejen.

Du oplyste ved tilsynet på stedet den 20. november 2019, at der allerede den 31. juli 2019 
havde været udlagt knust asfalt under bunkerne med brokker af mursten vest for vandløbet 
Hederenden. Du bekræftede dog, at bunken med oplag af asfalt, som blev set ved kommu-
nens tilsyn den 31. juli 2019, var blevet udspredt som øverste belægning på en forlængelse af 
markvejen vest for Hederenden. 

Kommunens bemærkninger

Kommunen vurderer på baggrunden af kommunens tilsyn den 31. juli 2019 og den 20. novem-
ber 2019, at der ikke er belæg for, at der allerede var udlagt knust asfalt på markvej vest for 
vandløbet Hederenden, da kommunen besigtigede stedet den 31. juli 2019. 

Den nye markvej langs læhegnet i det sydlige skel af marken er anlagt i en større bredde end, 
hvor bunkerne med brokker lå juli 2019. Det ville derfor have været synligt ved tilsynet juli 
2019, hvis der allerede dengang var anlagt en markvej med asfalt vest for vandløbet Hederen-
den. Fotodokumentation er medtaget i afgørelsen. Dette skal sammenholdes med dine oplys-
ninger på mødet med kommunens Teknik og Miljøafdeling den 22. august 2019, hvor du oply-
ste, at du ikke ønskede at afvente kommunens afgørelse i sagen vedrørende anvendelse af 
knust asfalt. Det kunne den 20. november 2019 ses, at murbrokkerne var lagt hele ned i vejen 
i en bredde af 4 meter.  
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Kommunens vurdering

Kommunen vurderer, at anvendelse af knust asfalt som den øverste belægning på en ny 
markvej beliggende i det vestlige skel af en mark vest for vandløbet Hederenden er unødven-
dig for markvejens anvendelse, og at det udgør en unødvendig miljørisiko. 

Brug af asfalt på markveje kan udgøre en miljørisiko på grund af risiko for udvaskning af
tjærestoffer til marken.

På grund af tjærestoffer i asfalt er flytning af jord fra andre veje end markveje reguleret af sær-
lige regler om anmeldelse af jordflytning bl.a. for at undgå, at der kommer forurenet jord ud på 
dyrkede marker.

Markvejen kan anlægges uden brug af knust asfalt. Det vurderes at være en skærpende om-
stændighed, at du har udlagt knust asfalt på en ny markvej vest for overkørslen til Hederenden 
efter at du er blevet informeret om reglerne, herunder at du er oplyst om, at der skal foreligge 
en tilladelse fra kommunen til at anvende knust asfalt på en markvej. 

Det fremgår af luftfotos fra 2018 og 2019, at der i perioden foråret 2018 – 2019 er blevet ud-
lagt knust asfalt på en strækning på ca. 80 meter målt fra Hedevejen og til ca. 10 meter efter 
vandløbet. Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget har truffet beslutning om, at der gives afslag på at 
anvende knust asfalt vest for vandløbet Hederenden, jf. ovenstående. 

Du vil efterfølgende modtage påbud om, at belægning med brug af knust asfalt på markvejen 
vest for vandløbet Hederenden skal fjernes. Undtaget herfra er en 10 meter vejstrækning, der 
allerede var udlagt med knust asfalt vest for vandløbet pr. 31. juli 2019. 

Øvrige bemærkninger

Du er samtidig meddelt lovliggørende tilladelse til at udlægge knust asfalt til øverste belæg-
ning af markvej, der er anlagt på din mark i en bredde af ca. 4 meter og en samlet længde på 
80 meter, heraf 70 meter parallelt med en eksisterende privat fællesvej. 

Offentliggørelse 
Afgørelsen bekendtgøres ved annoncering på kommunens hjemmeside, den 13. februar 2020. 
Derudover orienteres en række interessenter direkte, jf. liste over modtagere af kopi af tilladel-
se.
 
Klagevejledning 
 
Der kan efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages over Kommunalbestyrelsens afgørel-
se. Klageperioden er 4 uger fra offentliggørelse af afgørelsen. Eventuel klage over afgørelsen 
skal være indgivet senest den 12. marts 2020. 
 
Følgende kan klage: Ansøgeren, Sundhedsstyrelsen - Embedslægeinstitutionen Midtjylland 
samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Der 
kan desuden klages af visse organisationer, som angivet i lovens §§ 99-100. 
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Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen. 
 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenæv-
net. Du klager via Klageportalen, som du finder på https://naevneneshus.dk/start-din-klage. 
Klageportalen ligger på http://www.borger.dk og http://www.virk.dk Du logger på 
http://www.borger.dk eller http://www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. 

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage 
er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du be-
tale et gebyr. Gebyret er 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisa-
tioner. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 

Miljø- og Fødeklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om 
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bru-
ge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet 
afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarekla-
genævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 
 
Prøvning ved domstolene 
Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 101 kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sag skal anlæg-
ges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort. 
 
   
Liste over modtagere af kopi af tilladelsen  
 
Sendt på mail: 
Region Syddanmark, Miljø , mynost@regionsyddanmark.dk
Sundhedsstyrelsen – Embedslægeinstitutionen Midtjylland sesyd@sst.dk
Danmarks Naturfredningsforenings Lokalforening for Langeland , dnlangeland-sager@dn.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten, post@sportsfiskerforbundet.dk 
Danmarks Sportsfiskerforbund, lbt@sportsfiskerbundet.dk
 
Sendt til: 
Grundejer
Naboer Hedevejen 10, 12 og 14. 

Venlig hilsen

Lisbeth Emsholm
Teknik og Miljø

http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
mailto:mynost@regionsyddanmark.dk
mailto:sesyd@sst.dk
mailto:dnlangeland-sager@dn.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:lbt@sportsfiskerbundet.dk
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Belægning med knust asfalt på nyanlagt markvej nord for  privat fællesvej og 
hen over ny overkørsel til vandløbet Hederenden (80 meter). Luftfoto april 2019. 

Ny markvej forberedt forår 2018 nord for privat fællesvej. Luftfoto forår 2018.
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Status 31. juli 2019 (luftfoto april 2018)



7
Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen.

På www.datatilsynet.dk kan du læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle.
Kontakt databeskyttelsesrådgiveren på e-mail dbr@langelandkommune.dk eller tlf. 23 99 01 40.

www.langelandkommune.dk

Foto. Oplag af murbrokker på marken umiddelbart vest for vandløbet 
Hederenden den 31. juli 2019. Ud for ejendommen Hedevejen 12.

Foto. Oplag af knust asfalt vest for vandløbet Hederenden den 31. juli 2019
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Foto. Oplag af knust asfalt 31. juli 2019

Foto. Knust asfalt udlagt på markvej vest for vandløbet Hederenden 20. november 2019. 
Ud for ejendommen Hedevejen 12.



9
Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen.

På www.datatilsynet.dk kan du læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle.
Kontakt databeskyttelsesrådgiveren på e-mail dbr@langelandkommune.dk eller tlf. 23 99 01 40.

www.langelandkommune.dk

Knust asfalt udlagt på markvej vest for vandløbet Hederenden 
den 20. november 2019
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Status 31. juli 2019 (luftfoto april 2018)

Status knust asfalt anvendt på markvejen den 20. november 2019. 
Rød linjeføring pr. 31. juli 2019. Gul linjeføring pr. 20. november 2019. 
Ansøgt pr. 9. september 2019. 


