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Kære Bjørn Weitemeyer 

 

Du har på vegne af Ledøje Bylaug stillet spørgsmål i forbindelse med regionsrådsmø-

det d. 16. maj 2017 

 

Ledøje Bylaug spørger: 

 Det foreslåede graveområde Ledøje Vest ligger i konflikt med anlægskorrido-

ren for den kommende Frederikssundsmotorvej. Skal Vejdirektoratet ekspro-

priere dyr jord eller fylde hullet op? 

 Ledøje Bylaug vil gerne spørge Regionsrådsformanden, om Regionsrådet har 

til hensigt at give dispensation for en eventuel ansøgning om jordopfyld gen-

nem §52, stk. 2, pkt. 3 i områder med særlige drikkevandsinteresser og vand-

indvinding som Ledøje. 

 Mener Regionsrådsformanden ikke, at dette kan udgøre et stort problem, så-

fremt der gives tilladelse til råstofindvinding i op til 20 meter under motorve-

jens niveau, og det senere viser sig, at man ikke kan fylde hullet op igen, og i 

hvert fald hvis der udlægges graveområde i selve anlægskorridoren? 

 Burde man ikke afprøve dette, inden man overhovedet udpeger området som 

graveområde, og samtidig sætter andre i en økonomisk dårlig situation? 

 

I forhold til det første spørgsmål, er der efter den offentlige høring af Forslag til Rå-

stofplan 2016 tilføjet to forudsætninger for graveområdet L2, Ledøje Vest, nemlig  

1. At Vejdirektoratets planer for 3. etape af Frederikssundsmotorvejen, som er 

vedtaget ved anlægslov, respekteres, bl.a. i forhold til afstandskrav, og  

2. At Vejdirektoratet høres i forbindelse med ansøgning om råstofindvinding.  

Vejdirektoratet bliver således hørt i forbindelse med en evt. indvindingstilladelse i 

graveområdet, så det sikres, at indvindingen sker med hensyn til den kommende mo-

torvej.  

 

Regionen vil indgå dialog med Vejdirektoratet om, hvordan arealet skal efterbehand-

les, så råstofindvindingen ikke kommer til at være til gene for det fremtidige vejbyg-

geri, samtidig med at råstofressourcen på arealet udnyttes bedst muligt. 

Administrationen planlægger ikke, at der skal ske opfyldning med jord udefra. 

 

Med hensyn til spørgsmålet om dispensation, administrerer Region Hovedstaden som 

udgangspunkt Jordforureningslovens § 52 restriktivt, og hensynet til grundvandet 



   Side 2  

vægtes højt. Region Hovedstaden giver ikke dispensation til jordopfyld i tidligere rå-

stofgrave, hvor det måtte være til fare for drikkevandsindvindingen. 

 

Vedrørende den risiko I skitserer i jeres tredje spørgsmål, skal de to tilføjede forud-

sætninger for graveområdet sikre, at indvinding af råstofferne i området sker med hen-

syn til den kommende motorvej, bl.a. så ovenstående scenarie ikke sker. 

 

Endelig i forhold til jeres sidste spørgsmål, vurderer Region Hovedstaden, at der er ta-

get de nødvendige forbehold gennem forudsætningerne for graveområdet. Udlægget til 

graveområde har til formål at sikre muligheden for indvinding af de råstoffer, der lig-

ger i graveområdet, inden de bliver gjort utilgængelige af den kommende motorvej. 

 

Tak for din henvendelse, jeg håber, at Ledøje Bylaug hermed har fået svar på spørgs-

målene.   

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Sophie Hæstorp Andersen 


