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UDLÆGNING AF
KNUST ASFALT
Hvad skal du være
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Lovgivning
Genanvendelse af knust, opbrudt asfalt
er omfattet af Miljøbeskyttelseslovens
§19 og Miljøstyrelsens
cirkulæreskrivelse herom fra 1985 samt
vejledende udtalelse om fortolkning af
denne fra 2010.
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En kort introduktion
udarbejdet af

Knust asfalt
Asfalt kan genanvendes ved at knuse
den opbrudte asfalt, og udlægge den på
ny i knust form. Asfalt indeholder
problematiske stoffer som tjære, olie og
tungmetaller, og nedknusning øger
risikoen for, at disse stoffer bliver
udvasket til jorden. For at beskytte bl.a.
grundvandet er der lovgivet herom.

Anvendelse uden tilladelse
Opbrudt asfalt må benyttes uden
tilladelse til opbygning af egentlige veje
forstået som bundsikring og befæstelse
af veje, stier, pladser og lignende. Ved
anvendelse i egentlige vejanlæg kan den
opbrudte asfalt benyttes i bundsikring
samt nedknust i stabilgrus. Ved
anvendelse udelukkende til
stabiliseringsformål må
lagtykkelsen ikke overskride 50 cm.

Vi anbefaler




At du enten genanvender opbrudt
asfalt i eller under ny vejbelægning,
eller afleverer det hos en
asfaltproducent.
At du i alle tilfælde giver os besked,
før du starter projektet.

Krav til materialet
Den opbrudte asfalt skal være ren og
nedknust. Derudover skal asfalten
erstatte primære råstoffer. Lagtykkelsen
skal kunne begrundes i projektet, da
unødvendig tykkelse kan betragtes som
ulovlig deponi.

Du skal søge tilladelse når:
Den opbrudte asfalt anvendes til
belægning på eksempelvis stier,
grusveje, markveje, vendepladser,
indkørsler, parkeringspladser. Denne
type anvendelse kræver tilladelse jf.
Miljøbeskyttelseslovens §19. Vedledning
til ansøgning om tilladelse findes på
www.hedensted.dk

Udlægning er ikke tilladt ved:
Knust asfalt må ikke udlægges på
områder med følsom anvendelse. Dette
inkluderer bl.a. institutioner, boliger,
legepladser og offentligt tilgængelige
rekreative arealer.

Jordforurening
I langt de fleste tilfælde vil udlægning af
knust asfalt medføre en kortlægning af
arealet efter jordforureningsloven. En
kortlægning efter jordforureningsloven
vil medføre, at ejeren af arealet ikke
længere frit kan bruge arealet.
Derudover kan kortlægning forringe
værdien af arealet i forbindelse med
videresalg.
Det er Region Midtjylland, der vurderer,
hvorvidt arealet skal kortlægges efter
jordforureningsloven.

Er du forhandler eller leverandør af
opbrudt asfalt?
I så fald anbefaler vi, at du informerer
dine kunder omkring anvendelse af
knust asfalt. Det kan være en følgeseddel
med et kort resumé af denne folder med
de vigtigste pointer, eller blot en
henvisning til Hedensted Kommunes
hjemmeside.

