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Lejre Kommune meddeler HOFOR følgende påbud
HOFOR skal via flybilleder, billeder, anlægstegninger m.m. samt boringer
afgrænse depotets udbredelse horisontalt og vertikalt.
(eksempler på den fotografiske dokumentation er vedlagt som bilag 1)
HOFOR skal via et tilstrækkeligt antal analyser af okkerslammet beskrive dets
indhold af som minimum jern, mangan, nikkel, zink, bly, kobber, krom,
cadmium og arsen. På baggrund af analyseresultaterne skal HOFOR foreslå en
egnet slutdeponeringslokalitet for slammet.
HOFOR skal udarbejde en tidsplan for fjernelsen af okkerslammet og
udarbejde en retableringsplan for området.
HOFOR skal udarbejde ovenstående inden 1. marts 2018.
Lejre Kommune skal for god ordens skyld oplyse, at der sædvanligvis skal
foreligge en analyse pr. 30 tons materiale, der skal fjernes i henhold til
jordforureningsloven.

Varsel af påbud
Lejre Kommune sendte den 17/8 2017 et varsel om et påbud om fjernelse af
okkerslamdepotet til HOFOR. Lejre Kommune ønskede at høre HOFOR’s
bemærkninger til det påtænkte påbud.
HOFOR har den 5/9 2017 tilkendegivet, at virksomheden ikke har
bemærkninger til det fremsendte.

Baggrund
Siden 1937 har Værket ved Lejre produceret drikkevand til brug i
hovedstadsområdet.
I forbindelse med vandbehandlingen (iltning og filtrering) er der fremkommet
okkerslam. Via skylning af filtrene er slammet via rør og
sedimentationsbassin/bassiner endt i naturen nord for værket.
I 2016 fik HOFOR i forbindelse med en opgravning af okkerslam fra et bassin
blokeret Ledreborg Å med slam.
I den forbindelse meddelte Lejre Kommune HOFOR den 16. oktober 2015 et
påbud om genopretning af de tidligere forhold ved at oprense Ledreborg Å for
okkerslam.
Lejre Kommune oplyste i forbindelse med sagen, at kommunen agtede at
meddele HOFOR et påbud om fjernelse af det depot af okkerslam, der siden
værkets igangsættelse er blevet opbygget ved værket.

Begrundelse for påbuddet
Okkerslammet kan indeholde miljøfarlige stoffer/metaller. Derudover er
slammet, hvis det opslæmmes i vandløbsvand, farligt for fisk og andre, der
får ilt via gæller, idet slammet sætter sig i gællerne. Det finkornede materiale
kan, hvis det sedimenterer i vandløbene, ødelægge livsbetingelser for
bundlevende organismer.
Ledreborg Å og Kornerup Å er de vandløb, der kan blive udsat for en
belastning af okkerslam. Vandløbene opfylder på nedstrøms strækninger
målet om god økologisk tilstand med hensyn til smådyr, idet strækninger
nedstrøms har et vandløbsfaunaindeks på 5. Længere opstrøms i Ledreborg Å
findes strækninger, som har faunaindeks på 7, hvilket er udtryk for en
særdeles god vandkvalitet sammen med gode fysiske forhold. Disse vandløb
udgør og har potentiale til at være et vigtigt levested for en lang række arter
tilknyttet vandløb, heriblandt ørreder og ørredyngel. Det er derfor vigtigt, at
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betingelserne for vandløbsfaunaen ikke forringes f.eks. ved en utilsigtet
udledning af okkerslam fra det pågældende område.

Der foreligger ingen ansøgning om eller tilladelse til depotet.

Lovhjemmel:
Påbuddet meddeles efter Miljøbeskyttelsesloven
§ 27 stk. (Lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017)

Hvis I ønsker at klage
Klagemyndighed
Afgørelse efter miljøbeskyttelsesloven kan påklages til Natur- og Fødevareklagenævnet.

Klagefrist
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt
bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Hvordan klager I
I klager via Klageportalen, som I finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk.
Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. I logger på www.borger.dk eller
www.virk.dk, ligesom I 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 I
klager, skal I betale et gebyr. I betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer
uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis I ønsker at blive
fritaget for at bruge Klageportalen, skal I sende en begrundet anmodning til den
myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter
anmodningen til Natur- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt
jeres anmodning kan imødekommes.
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Klageberettigede
Afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven kan påklages af:

•

HOFOR

•

Miljøministeren

•

Enver med retlig interesse i sagen

•

Landsdækkende foreninger, der som hovedformål har beskyttelses af
natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden
for arealanvendelsen, på betingelse af

•

at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som
dokumenterer dens formål, og

•

at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100
medlemmer.

Søgsmål
Hvis ansøger vil indbringe afgørelsen for domstolen, skal det ske inden 6
måneder fra endelig afgørelse.

I er velkommen til at kontakte mig på tlf. 4646 4953 eller på mail
eslu@lejre.dk, hvis I har spørgsmål til dette påbud.

Med venlig hilsen

Eskild Lund
Naturgeograf
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