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Bitten og Christian Wiklund 

Tingvejen 3, 7160 Tørring 

Den 5. februar 2017 

 

 

Vores problemstilling vedrørende Tingvejen 1’s anvendelse af vores private adgangsvej, samt 

naturskæmmende anvendelse af markområdet mellem Tingvejen 1 og vores private adgangsvej, beliggende 

på matrikel 9c, tilhørende Sejr Mortensen, Hjortsvang Møllevej 2, 7160 Tørring. 

Vores nabo, Erik Brunsgaard, Tingvejen 1, har i flere år anvendt en del af sin mark over mod vores private 

adgangsvej, for opmagasinering af jordaffald, anlægsmaterialer, 3 containere, en varevogn uden 

nummerplader, arbejdsmaskiner, et gammelt fyr, vinduesrammer og meget andet.  

Dette er meget beskæmmende for landskabet for alle der benytter Tingvejen. 

Denne materiale/affaldsplads har indkørsel i næsten hele dens længde mod Tingvejen, og til vores private 

adgangsvej.  

Marken bagved, der nu er dyrket, har han forpagtet ud til 3. person, og traktorkørsel til og fra marken er nu 

også blevet via vores vej, idet Erik Brunsgaard ikke selv har en vej til marken bag materiale/affaldspladsen. 

Erik Brunsgaard kører også ofte selv med traktorer og arbejdsmaskiner på vores vej, både til og fra 

materiale/afaldspladsen og til adgang for sin egen anlagte græs-sti på egen grund, ned til sin skov/eng.  

Da vi købte Tingvejen 3 i 2006, var denne græs-sti løbende parallelt med vores private grus-adgangsvej fra 

Tingvejen og ned til skoven/engen. Men efter han er begyndt at anvende sin mark som 

materiale/affaldsplads har han nu også inddraget sin egen græs-sti ned til skoven og bruger nu vores vej. 

Erik Brunsgaard anvender, og ødelægger dermed, vores private adgangsvej, som vi for egen regning skal 

vedligeholde, og derfor kan vi ikke acceptere dette.  Erik Brunsgaard er af den opfattelse, at han har ret til 

at benytte vores vej og har udtalt at han synes ”anlægget” ser pænt ud – dermed er det ikke muligt via 

samtale at få løst denne konflikt.  

Vi har for et par år siden henvendt os personligt til kommunen i Uldum og vist billeder af forholdene og 

forklaret vores problem. Vi fik oplyst at der ville blive taget hånd om sagen, idet der på det tidspunkt ikke 

var byggetilladelse for de tre store containere og indkørsel fra Tingvejen, samt tilladelse til at drive erhverv 

fra ejendommen, ifølge kommunen. Vi har dog ikke hørt fra kommunen siden, og der er siden kun blevet 

tilført endnu mere skrammel m.v. til materiale/affaldspladsen. 

Udover den omtalte materiale/affaldsplads, har Brunsgaard også inddraget en del af sin mark mod vest fra 

sin have og her blandt andet opstilet et shelter og to store kabeltromler, samt en del buske og træer.  

Så vi har to problemstillinger, både uretmæssig anvendelse af vores private vej, og miljøet med hensyn til 

skæmmende udsigt og opbevaring af udtjente maskiner, bil og jord af ukendt herkomst m.v. Vi har 

nedenfor indsat en del fotos for belysning af forholdene, div. kort og vores tinglyste servitutdokument vedr. 

vores private vejret. 
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Spørgsmål: 

1. Hvorledes kan vi undgå at Brunsgaard anvender vores vej til kørsel med maskiner og traktorer? 

2. Er det muligt at få fjernet materiale/affaldspladsen? 

3. Såfremt Erik Brunsgaard er i sin gode ret til at anvende sin mark til materiale/affaldsplads, som han 

gør, er det da tilladt for os at plante træer, eller opstille hegn eller trafik-chikaner langs vores vej i 

skellet ind til hans matrikel? 

 

 

 

Udsnit fra Google Maps – dato ukendt. Dette er fra tiden inden Erik Brunsgaard begyndte at anvende sin 

egen anlagte græs-sti ned til skoven og engen som en del af materiale/affaldspladsen og begyndte at bruge 

vores private vej til udkørsel derfra.  
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Matrikelkort 
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Diverse fotos siden 2015. De første fotos er de seneste fra 2017.
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