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Accept samt dispensation efter §7 i restproduktbekendtgørelsen til anvendelse af 
affaldsforbrændingsslagge under vejanlæg, cykelsti samt parkeringsareal på 
Borupvej 
 
AFATAK A/S har 22. juli og 15. juli 2022 på vegne af NP Stop 37 ApS, Gedebjergvej 5, 4700 
Næstved anmeldt brug af affaldsforbrændingsslagge til anlæg af vej med sideløbende sti, samt vej 
med tilhørende parkering på adressen Borupvej 2, 4683 Rønnede.  Matrikel 3m, 3a og 3t Kongsted-
Borup By, Kongsted. 
 
Afgørelse 
Faxe Kommune accepterer anvendelsen af affaldsforbrændingsslagger i kategori 3 i 
restproduktbekendtgørelsen, som bundsikring under vej- og parkeringsanlæg, samt meddeler 
dispensation for vilkårene i restproduktbekendtgørens bilag 5, om anvendelse under fast belægning 
for stisystem. 
 
Afgørelsen er under forudsætning af, at følgende vilkår overholdes. 
 
Vilkår 
 

1. Projektet skal være etableret senest 1. januar 2024.  
 

2. I stisystemet må slagge højest anvendes i en lagtykkelse på 35 cm.  
 

3. Slaggen skal være overdækket med tæt belægning efter definitionerne i 
restproduktbekendtgørelsen, og der skal være bortledning af overfladevand.  
 

4. Indbygning af slagger skal ske over grundvandsspejlet. 
 

5. Hvis der anvendes andre batch slagger end det som er beskrevet i ansøgningen, skal der 
fremsendes deklarationer for disse til Faxe Kommune 

 
6. Projektet skal udføres som beskrevet i anmeldelsen og efterfølgende kommunikation 

foretaget af AFATEK A/S.  
 
Materiale der ligger til grund for afgørelsen 
 

 Vedr.: Anmeldelse om brug af slagger fra affaldsforbrænding. København S, den 22. juli 
2022. AFATEK  

Center for Plan & Miljø 

Postadresse: 
Frederiksgade 9 
4690 Haslev 
 
Telefon: 56203000 
 
www.faxekommune.dk 
 
Dato: 3. november 2022 
 
Sagsnummer: 
09.08.35-K08-1-22 
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 Vedr.: Anmeldelse om brug af slagger fra affaldsforbrænding. København S, den 15. juli 
2022. AFATEK  

 Mail af 12. august 2022 med yderligere information fra AFATEK 
 Mail ad 12. oktober 2022 med yderligere information fra AFATEK 

  
Projektbeskrivelse 
Ansøger ønsker at bruge 600 m3, svarende til ca. 1.200 ton affaldsforbrændingsslagge til anlæg af 
Borupvej med sideløbende sti på adressen Borupvej 2, 4683 Rønnede. Slaggen skal anvendes som 
bundsikring og bærelag i vejen, samt bundsikring og bærelag i stien (Bilag 1. viser tværsnit, 
Situationsplan fremgår at bilag 3).  
 
Ansøger ønsker endvidere at bruge 3.000 m3, svarende til ca. 6.000 ton affaldsforbrændingsslagge, 
til anlæg af vej med tilhørende parkering på adressen Borupvej 2, 4683 Rønnede. Matrikelnumrene 
er 3m, 3a og 3t (Bilag 2. viser tværsnit, Situationsplan fremgår at bilag 3). 
 
Der vil blive anvendt kategori 3 slagge fra AFATEK. Der vedlægges deklarationer for ønskede 
anvendte slagge partier. Anvendes der andre batch i kategori 3 end der er vedlagt deklarationer for, 
vil nye deklarationer blive fremsendt til kommunen inden anvendelsen. 
 
Der vil ikke ske udledning direkte eller via drænsystemer til vandløb, søer og havet. 
 
Slaggen udlægges over højeste grundvandsspejl. 
 
Vejanlæg med sti 
Samlet areal, jf. situationsplan er 1.320 m2. Under vejen udlægges slaggen i en lagtykkelse af maks. 
50 cm, og under stien maks. 35 cm. Der søges derfor dispensation fra kravene i bekendtgørelse 1672 
af 15. december 2016 bilag 5 om maks. 30 cm lagtykkelse under stier, da en lagtykkelse på 0,35 m 
anses for miljømæssig forsvarlig. 0,35 m lagtykkelse begrundes med krav til bæreevnen. 
Dispensationen søges jf. §7 i bekendtgørelse 1672 af 15. december 2016.  
 
I vejen vil slaggen vil blive afdækket af 30 mm AB, 40 mm GAB0 og 70 mm GAB1 som tæt 
belægning, jf. tværsnitstegning. I stien vil slaggen vil blive afdækket af 20 mm PA, 40 mm GAB0 
fast belægning, jf. tværsnitstegning. Der vil ikke ske udledning direkte eller via drænsystemer til 
vandløb, søer og havet. 
 
Vejanlæg med parkering 
Slaggen vil blive afdækket af 30 mm AB (70 kg/m2), 40 mm GAB0 (90 kg/m2) og 70 mm GAB (160 
kg/m2) som tæt belægning 
 
Ændringer i projektet i forhold til tværsnittegninger i bilag 
Af tværsnit tegningen af Borupvej, ser det ud som om at den faste/tætte belægning ikke dækker 
over hele slaggeudlægningen i siderne samt midterrabatten. Ansøger har efterfølgende meddelt, at i 
de 2 rabatter og skille rabatter erstattes slaggegrus med et materiale der ikke kræver anmeldelse. 
 
På vej med parkeringsareal er kantstenen sat i et ubeskrevet materiale over slaggegrus. Ansøger har 
efterfølgende meddelt at kantsten sættes i beton, som føres ud over kanten af slaggegruset.  
 
Faxe Kommunes vurdering 
 
Dispensation 
Ansøger ønsker udlægge 35 cm slagge som bundsikring under cykelstien.  
Restproduktbekendtgørelsen giver mulighed for udlæg af op til 30 cm uden tilladelse. Projektet 
kræver derfor en dispensation efter §7 i restproduktbekendtgørelsen. En dispensation forudsætter 
at den øgede lagtykkelse er anlægsteknisk begrundet og miljømæssigt forsvarligt. 
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Faxe kommune vurderer at tykkelsen på slaggelaget er anlægsteknisk begrundet, og at en forøgelse 
af laget med 5 cm ikke udgør nogen øget miljømæssig risiko. I vurderingen er der lagt på at stien 
etableres med tæt belægning og at der er tale om en begrænset øgning i tykkelsen af slaggelaget. 
 
Resten af ansøgte projekt er omfattet af restproduktbekendtgørelsens bilag 5 over projekter som 
ikke kræver tilladelse. Faxe kommune accepterer projektet under forudsætning af, at projektet 
etableres med de ændringer, som ansøger har beskrevet i deres af mail af 12. oktober 2022.   
 
Projektet er beliggende i et område med drikkevandsinteresser. Af hensyn til den potentielle 
vandindvinding i området, stilles der vilkår om, at projektet skal være afsluttet inden 1. januar 
2022.  
 
Habitatbekendtgørelsen 
En særlig række af dyr og planter er beskyttet af habitatbekendtgørelsen. Kommunen kan ikke 
meddele godkendelse til projekter, som påvirke de beskyttede arter negativt. 
Projektet omfatter brug af forbrændingsslagger under et vejanlæg. Det er Faxe Kommunes 
vurdering at genanvendelse af slagger under vejanlægget, ikke vil kunne påvirke levesteder for de 
dyr og planter der er beskyttet i habitatbekendtgørelsen. 
 
Slaggeudlæg registreres hos Region Sjælland 
Anvendelsen af slagger indgår i Regionsrådets overvejelser om kortlægning efter lov om forurenet 
jord. Region Sjælland vil modtage en kopi af afgørelsen.  
 
Samlet vurdering 
Det er Faxe Kommunes vurdering af anvendelsen er anlægsteknisk begrundet og miljømæssigt 
forsvarligt. Faxe Kommune meddeler derfor dispensation i forhold til lagtykkelsen under stien, 
samt accept af resten af anmeldte projekt. 
 
Klagevejledning 

Afgørelsen om dispensation kan, inden 4 uger fra den er meddelt, påklages til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber den 1. december 2022 
 
De klageberettigede er: 

 Ansøger. 
 Enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen. 
 Sundhedsstyrelsen. 
 Landsdækkende organisationer og foreninger. 
 Lokale foreninger, der forinden har meddelt Faxe Kommune, at de ønsker klageret. 

 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du 
klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. 
Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk.  Du logger på www.borger.dk eller 
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 betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for 
virksomheder/organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 bruge 
klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i 
sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som 
træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 
 
Gebyret betales tilbage, hvis 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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 klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
 klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 
 klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi 

klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnet kompetence. 
 
Søgsmål 

Ønskes afgørelsen prøvet ved en domstol skal et eventuelt sagsanlæg i henhold til § 101 i 
miljøbeskyttelsesloven, være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt, dvs. senest den 
3.maj 2022, eller, hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter at endelig afgørelse foreligger i sagen. 
 
Hvis I har spørgsmål til denne afgørelse, eller til sagen i øvrigt, er I velkomne til at kontakte Lasse 
Sander Søndergaard på tlf. 56 20 30 29 eller lassa@faxekommune.dk  
 
Med venlig hilsen  
Lasse Sander Søndergaard  
Miljøsagsbehandler 
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Bilag 1. Tværsnit af Borupvej 
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Bilag 2. Tværprofil af vej og parkering 
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Bilag 3. Situationsplan 


