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JORD DER SKAL FLYTTES                                             

Omfatter jord, der skal flyttes fra ejendomme.

Hvilke virksomheder gælder det for?
Alle virksomheder og institutioner i Norddjurs og 
Syddjurs Kommuner, der skal skille sig af med jord.

Flytning af jord
Der gælder særlige regler for flytning af jord fra 
ejendomme. Kommunerne har vedtaget særlige 
jordstyringsregulativer, der skal følges ved flytning 
af jord. Kontakt kommunen, når jordflytningen sker 
fra nedenstående lokaliteter:
 
• Flytning af forurenet jord fra den ejendom, hvor 

den er opgravet.
• Flytning af jord fra en kortlagt ejendom.
• Flytning af jord fra et kortlagt delareal på en 

ejendom.
• Flytning af jord fra et areal, som anvendes til 

offentlig vej, hvis jorden flyttes uden for kom-
munen, eller hvis jorden flyttes til areal, som ikke 
anvendes til offentlig vej.

• Flytning af jord fra en ejendom, der er omfattet 
af områdeklassificering.

• Flytning af jord fra et godkendt modtageanlæg 
for jord.

 

Ejer, bygherre, eller den, der er ansvarlig for den 
faktiske flytning af jorden, skal anmelde jordflyt-
ningen til Kommunen, eller sikre sig at anmeldel-
sen er sket.

Hvis du skal flytte under 1 m3 jord, kan du bort-
skaffe jorden til de kommunale genbrugsstationer 
uden forudgående anmeldelse til kommunen. Hvis 
jorden er kraftigt forurenet, må den ikke bortskaf-
fes på genbrugsstationer, men skal i stedet bort-
skaffes til et godkendt modtageanlæg. Vær op-
mærksom på, at anvendelse af genbrugsstationer 
for virksomheder, kræver forudgående tilmelding 
hertil. Se mere om tilmelding til genbrugsstatio-
nerne for virksomheder i Syddjurs og Norddjurs 
Kommuner på www.renodjurs.dk.

Jord, der er affald
Jord fra de områder, der ikke er omfattet af oven-
stående punkter og jord, der skal bortskaffes jf. § 
2 i affaldsbekendtgørelsen (jord, der er affald), er 
ikke omfattet af anmeldepligten. Ved screening af 
jorden kontaktes kommunen. Anbefalinger til prø-
vetagning og grænseværdier for ren jord findes på 
kommunens hjemmeside.
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Sortering og håndtering af jord
Den ansvarlige for jordhåndteringen har pligt til at 
sikre, at jord kildesorteres i forbindelse med op-
gravning.

Jord skal sorteres i forurenet og uforurenet jord. 
Jord, som indeholder andre affaldsfraktioner, som 
ikke kan frasorteres, skal deponeres. Den anmelde-
pligtige jord skal kategoriseres efter jordflytnings-
bekendtgørelsens bilag 3 som henholdsvis kategori 
1 eller kategori 2, jf. kategoriseringsbilaget, bilag 
2. Hvis den forurenede jord ikke kan henføres til 
kategori 1 eller 2, rettes henvendelse til Kommunen 
med henblik på anden kategorisering. Jord som 
fremkommer i forbindelse med bygge- og anlægs-
arbejder, og som kan genanvendes, skal sorteres 
fra det øvrige bygge- og anlægsaffald. 

Ren jord (mindre forurenet end kategori 1 jord) kan 
genanvendes. Inden genanvendelse af ren jord skal 
kommunen kontaktes, da anden lovgivning kan 
blokere for bestemte anvendelser af ren jord. Op-
gravet jord, som er konstateret forurenet, eller hvor 
forureningskategorien er ukendt, må ikke opbeva-
res, så der kan ske forurening af uforurenede area-
ler eller vandmiljøet. Det er ikke tilladt at oplagre 
jord, medmindre der er meddelt tilladelse hertil 
efter miljøbeskyttelseslovens § 19 eller godken-
delse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. Ejere 
og brugere af fast ejendom skal straks underrette 
Kommunen, hvis de konstaterer en forurening af 
ejendommen, jord eller undergrund, jf. miljøbeskyt-
telseslovens § 21.

Lovgivning:
Se især Jordforureningsloven og Miljøbeskyttel-
sesloven med tilhørende bekendtgørelser, der kan 
findes på www.retsinfo.dk samt kommunens jord-
styringsregulativ, der kan findes på kommunens 
hjemmeside.

For genanvendelse af jord i bygge- og anlægsarbej-
der se endvidere bekendtgørelse om anvendelse af 
restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder 
og om anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- 
og anlægsaffald. Bekendtgørelsen kan findes på 
www.retsinformation.dk. 


