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TIL PLAN- OG MILJØUDVALGET, GRIBSKOV KOMMUNE 
 
Indsigelse vedr. Landzonesag: Udvidelse af eksisterende jorddeponi - Frederiksværksvej 11A 
(Esromgaard) 
 
Landzonesagen har været til behandling i Plan- og Miljøudvalget mandag den 09-01-2017 (dagsorden pkt. 
11), hvor det blev besluttet at udsætte sagen mhp besigtigelse. 
 
I korte træk søger Esromgaard ved Carl Bruun Plan- og Miljøudvalget om tilladelse til at udvide 
ejendommens eksisterende jorddeponi med yderligere maksimalt 120.000 m3 jord fra lokale 
byggeprojekter, hvilket indebærer både en landzonetilladelse og en dispensation fra 
naturbeskyttelseslovens § 3 til nedlæggelse af en beskyttet sø i et områdelandskab, der er udpeget som 
bevaringsværdigt. Det er foruroligende.  
 
Desuden har Esrum Borgerforening fået en del henvendelser fra bekymrede esrumborgere, der i 
dagligdagen på Frederiksværksvej oplever lastbiler, der transporterer materiale til det nuværende 
jorddeponi på Esromgaard. Vejen er ofte fedtet og snavset; og borgere er bekymrede ved tvivlen om 
beskaffenheden af det materiale, der p.t. bliver deponeret i vores helt tætte nærområde. 
 
På basis af esrumborgeres øjenvidneberetninger er vi utrygge ved potentielle og uoprettelige skader som 
konsekvens af, at der ikke alene deponeres rent klasse 0 jord; men at der også (ulovligt) deponeres 
byggeaffald indeholdende miljø- og sundhedsskadelige elementer.  
Kan Plan- og Miljøudvalget dokumentere, at dette ikke er tilfældet? 
 
Esrum Borgerforening gør indsigelse mod, at Plan- og Miljøudvalget giver Esromgaard tilladelse til 
oprettelse af endnu et jorddeponi, da: 

 
 Naturbeskyttelsesloven tilsigter at beskytte naturtyper som søer og moser. 
 Landskabsterræn og kulturhistoriske værdier vil ændres i vores lokalområde 
 Plante- og dyrearter potentielt vil forsvinde grundet ændrede hydrologiske forhold og levevilkår 
 Vi tvivler på beskaffenheden af det jord, der aftages fra byggeprojekter mv. til deponi 
 Administrationens anbefalinger alene bygger på formodninger og vurderinger 

 
Vi regner med, at Plan- og Miljøudvalgets udsættelse af sagen mhp besigtigelse, er et udtryk for usikkerhed 
i forhold til sagens indhold, og vi forventer, at ansøgningen ikke bliver imødegået. 
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