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Hej alle i Naturstyrelsen
Vi takker for det nye tiltag, jeg har sendt følgende til vores lokale avis,
Hils Ida Auken, vi takker for den hurtige handling på vores udfordringer.
Formand for Værebro Ålaug

Keld Stenlien Hansen
Frederikssundsvej 133
3670 Veksø
stenlien@mail.dk
Tlf 47173224
Mobil 20213224
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Hej Mette
En stor tak til Ida Auken,
en, hun har lyttet til os.
Det er en stor sejer for vores Ådal og samtidig en helt nødvendigt tiltag for at beskytte vores grundvand.
I vores Egedal findes der mange gamle lossepladser m.m. som er en fare for grundvandet, nu vil der blive
holdt kontrol med forureningen.
Os der har boet i området i generationer er meget bevist om disse depoter af affald. Vi bor i et område med
mange gamle råstofgrave( grusgrave) som typisk blev fyldt op med affald i tiden med det store forbrugs
boom i 60 erne og frem til vi fik kontrol med vores affald.

Mange af disse depoter indeholder langt mere farligt affald end vi tror, det skyldes manglende kontrol af
datidens lossepladser m.m.
Vi ser ikke alle disse lossepladser oprenset i den nærmeste fremtid, derfor må vi følge udviklingen tæt ved
regelmæssigt at undersøge hvad der siver ud. Herefter må vi vurdere hvor der skal sættes ind med
afværgeforanstaltninger.
Keld Stenlien hansen
Fra: Mette B Sørensen [mailto:Mette.B.Sorensen@lokalavisen.dk]
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Til: 'Keld Stenlien Hansen'
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Hej Keld
Tak for info!
Vi har super travlt lige for tiden grundet sygdom, ændret deadlines osv., men jeg vil rigtig gerne stadig høre
om alt det, der foregår med Værebhro området.
Vi du sende mig en kommentar eller to til, hvad du mener om ændringen af jordforureningsloven - og hvad
du håber, den kan medføre?
Med venlig hilsen
Mette Birkvald Sørensen
Journalist
Lokalavisen Egedal
Egedal Centret 53K
3660 Stenløse
Tlf.: 45908174 - Mob.: 27890601
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Hej Mette
Ida Auken har lyttet til os ( eller er det hendes embedsmænd der har talt) det er vores ord hun bruger.

Keld Stenlien Hansen
Frederikssundsvej 133
3670 Veksø
stenlien@mail.dk
Tlf 47173224

Mobil 20213224

Jordforureninger skal under lup
Miljøminister Ida Auken vil ændre jordforureningsloven, så regionerne kan tage hånd om
gamle
e forurenende lossepladser, som truer vandmiljø og internationale
naturbeskyttelsesområder.
I dag er der omkring 43 store jordforureninger rundt om i landet, som mistænkes for at
forurene vandmiljøet, men det er uvist, hvilke der udgør en reel trussel. Miljøminister
Mil
Ida
Auken vil fremsætte et nyt lovforslag, der gør det muligt for regionerne at sætte systematisk
ind over for de jordforureninger, som truer Danmarks vandmiljø og internationale
naturbeskyttelsesområder.
- Vi bliver nødt til at vide, om forure
forurening
ning fra eksempelvis gamle lossepladser ligger og siver til
vores åer og vandløb. Derfor vil jeg have ændret reglerne, så regionerne fremover også tager
sig af de jordforureninger, der udgør en fare for vores natur og vandmiljø, siger miljøminister
Ida Auken.
Regionerne fokuserer i dag på jordforureninger, som kan skade menneskers sundhed eller
drikkevand, fordi jorden omkring boliger, børneinstitutioner eller drikkevandsboringer er
forurenet. De nye regler skal sikre, at regionerne inden 2018 har fået overblik
over
over, hvilke
jordforureninger der truer vandmiljø og natur, så de kan prioritere indsatsen og sætte ind der,
hvor det er nødvendigt.
- Vi skal undgå hovsa-løsninger,
løsninger, hvor gravemaskiner sættes i gang de forkerte steder i landet.
Derfor afsætter vi nu tid
id til, at regionerne kan kortlægge de jordforureninger, der truer vores
vandløb, søer og have. Kun på den måde sikrer vi en effektiv miljøbeskyttelse. Lovforslaget
giver dog samtidig regionerne mulighed for at handle her og nu, hvis de finder frem til grunde,
gru
hvor forurening siver ud og skader internationale naturområder, siger miljøminister Ida Auken.

Miljøministeriet og Danske Regioner har aftalt, at opgaven med at kortlægge og sætte akut ind
overfor forringelser af internationale naturbeskyttelsesområder finansieres indenfor den
eksisterende ramme gennem omprioriteringer.
Læs lovforslaget om en ændring af jordforureningsloven her.
Yderligere oplysninger:
Pressemedarbejder Mikkel Bonnesen, Miljøministeriet, tlf.: 2267 5539, e-mail: mibbo@mim.dk
Kontorchef Dorte Hermansen, Miljøstyrelsen, tlf.: 7254 4192, e-mail: dbs@mst.dk
Funktionsleder Ulla Højsholt, Miljøstyrelsen, tlf.: 7254 4390, e-mail: uh@mst.dk
Læs pressemeddelelsen på hjemmesiden her

BEMÆRK: Du kan ikke svare på denne mail!
Nyheder fra Miljøministeriet kan til-/afmeldes her

