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Bekymring og skuffelse vedr. Esromgaard Jorddeponi - LAD EN NY TID BEGYNDE! 
 

I snart 14 år har Esrums borgere været vidne til storforretningen ”Esrum jordtip”, hvor lastvogn efter lastvogn 
dagligt har aflæsset jord og blandet byggeaffald (foto) til deponering i vores helt tætte kulturhistoriske 
nærområde - grundet den tilladelse, som Carl Bruun, Esromgaard, fik i 2004 til etablering af et jorddeponi. 
 
Esrum borgerforening er bekymret fordi: 
 Usorteret byggeaffald synligt gennem årene har 

været iblandet det rene jord fra lastvognenes læs til 
opfyldning af lavning ved ”Esrum jordtip”. 

 Miljøfarlige og sundhedsskadelige stoffer som fx 
tungmetaller, PCB, tjærestoffer, asbest og klorerede 
opløsningsmidler fra gamle byggematerialer kan 
diffundere gennem jordlag og opløses i vandmiljøet. 

 Jordtippets underliggende dræn/drænvand løber ud 
og truer det store Alnarpsreservoir af grundvand. 

 
Esrum borgerforening er skuffet fordi: 
 Kommunen ikke med tilladelsen angav en tids- og mængdebegrænsning for jordtippets omfang. 
 Kommunen ikke i tilladelsen stillede konkrete krav om modtagebetingelser, men kun forslag til 

modtagebetingelser ved ”Esrum jordtip”. 
 Kommunen ikke har varetaget sin pligt som tilsynsmyndighed. 
 Kommunen ikke har sikret overholdelse af miljøbeskyttelseslovens § 19 Stoffer, produkter og materialer, 

der kan forurene grundvand, jord og undergrund, må ikke uden tilladelse nedgraves i jorden, udledes eller 
oplægges på jorden eller afledes til undergrunden. 

 Kommunen ikke har sikret overholdelse af jordforureningslovens § 50 Enhver, der flytter jord uden for den 
ejendom, hvor den er opgravet, og enhver, der anvender sådan jord, skal sikre sig, at jorden ikke giver 
anledning til skadelig virkning på natur, miljø og menneskers sundhed. 

 
Vi opfordrer uforbeholdent Gribskov kommune til 

I. Prompte at få inddraget landzonetilladelsen fra 2004 til Carl Bruun, Esromgaard (forbyde den fortsatte 
drift med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 69), og derpå lade en ny tid begynde. 

II. Uvildigt at få undersøgt, hvorvidt der er sket/vil ske forurening af dræn- og grundvandet under ”Esrum 
jordtip”, ved at deltage i Danske Regioners aktuelle kortlægning af jordforureningen i Danmark. 
 

Esrum borgerforening ser frem til en redegørelse af det videre forløb i sagen qua behandling af punktet på det 
ekstraordinære møde 21.6.18 - alternativt på det næste ordinære møde 13.8.18 i Udvalget ”Udvikling, By og 
Land” med formand Pernille Søndergaard. 
 
Venlig hilsen 
Bestyrelsen Esrum Borgerforening 
20. juni 2018 
 

Esrumborgers foto af transportlæs til ”Esrum jordtip” 25. april 2017 


