Jordregulativ 2013

PLAN OG MILJØ

Ikrafttrædelse 13. august 2013

Jordregulativ 2013 – Fredensborg Kommune

Indholdsfortegnelse
Generel del ........................................................................................................................................................ 2
§ 1 Formål...................................................................................................................................................... 2
§ 1.1 Affaldshåndtering.............................................................................................................................. 2
§ 1.2 Jordflytning og områdeklassificering ................................................................................................ 2
§ 2 Lovgrundlag ............................................................................................................................................. 2
§ 3 Definitioner............................................................................................................................................... 3
§ 4 Anvendelsesområde ................................................................................................................................ 3
§ 5 Gebyrer .................................................................................................................................................... 3
§ 6 Klage m.v................................................................................................................................................. 3
§ 7 Overtrædelse og straf .............................................................................................................................. 4
§ 8 Bemyndigelse .......................................................................................................................................... 4
§ 9 Ikrafttrædelse........................................................................................................................................... 4
Særlig del........................................................................................................................................................... 5
Områdeklassificering ......................................................................................................................................... 5
§ 10 Områder omfattet af områdeklassificering ............................................................................................ 5
§ 10.1 Inddragelse / undtagelse af områder fra områdeklassificeringen .................................................. 5
Analysefrie delområder...................................................................................................................................... 6
§ 11 Analysefrie delområder indenfor områdeklassificerede områder.......................................................... 6
Anmeldelse af jordflytning.................................................................................................................................. 6
§ 12 Metode til anmeldelse af jordflytning ..................................................................................................... 6
Affaldsordning for jord fra husholdninger........................................................................................................... 7
§ 13 Ordning for jord, som er affald fra husholdninger.................................................................................. 7
§ 13.1 Hvad omfatter ordningen for jord, som er affald............................................................................. 7
§ 13.2 Hvem gælder ordningen for ............................................................................................................ 7
§ 13.3 Beskrivelse af ordningen ................................................................................................................ 7
Affaldsordning for jord fra virksomheder.......................................................................................................... 10
§ 14 Ordning for jord, som er affald fra virksomheder................................................................................. 10
§ 14.1 Hvad omfatter ordningen for jord, som er affald........................................................................... 10
§ 14.2 Hvem gælder ordningen for .......................................................................................................... 10
§ 14.3 Beskrivelse af ordningen .............................................................................................................. 10

Bilagsliste
Bilag A

Kort over områdeklassificerede arealer i Fredensborg Kommune

Bilag B

Vurderingsskemaer for inddragelse / undtagelse af arealer fra områdeklassificeringen

Bilag C

Skema til anmeldelse af jordflytning

Bilag D

Grundlag for kategorisering / klassificering og sortering af jord

Side 1 af 12

Jordregulativ 2013 – Fredensborg Kommune

Generel del
§ 1 Formål
§ 1.1 Affaldshåndtering
Formålet med dette regulativ er
•

at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Fredensborg Kommune, med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker samt begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af jord.

•

at fastsætte regler for de kommunale ordninger for jord, som er affald, herunder bl.a. ordningernes omfang og tilrettelæggelse, jf. miljøbeskyttelsesloven, med henblik på at etablere og
skabe rammerne for en velfungerende kommunal ordning.

§ 1.2 Jordflytning og områdeklassificering
Formålet med dette regulativ er
•

at sikre at håndtering og flytning af jord i Fredensborg Kommune sker efter gældende regler.

•

at beskrive metode for anmeldelse af jordflytning samt fastlægge skema til brug herfor.

•

at fastlægge hvilke områder i Fredensborg Kommune, der er omfattet af områdeklassificeringen, jf. jordforureningslovens § 50a herunder
-

fastlægge retningslinjer for at inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen, jf.
jordforureningslovens § 50a, stk. 2 og 3.

-

fastlægge delområder i Fredensborg Kommune, hvor jorden med en høj grad af sikkerhed
kan henføres til kategori 1 eller 2, jf. jordflytningsbekendtgørelsen, og hvor der derfor ikke
skal foretages analyser af jorden i forbindelse med jordflytning.

§ 2 Lovgrundlag
Jordregulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder:
•
•
•
•
•

Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven)
Lov om forurenet jord (jordforureningsloven)
Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen)
Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord (jordflytningsbekendtgørelsen)
Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder (restproduktbekendtgørelsen)
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§ 3 Definitioner
De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår af den til enhver tid gældende affaldsbekendtgørelse.

§ 4 Anvendelsesområde
Regulativet omhandler jord, der er omfattet af anmeldepligt iht. jordflytningsbekendtgørelsen og
jord, der ønskes anvist som affald iht. affaldsbekendtgørelsen.
Regulativets bestemmelser om håndtering af jord skal følges, med mindre der er fastsat særlige
regler i anden lovgivning.
Ordningen omfatter ikke:
•

Ikke forurenet jord, der er opgravet i forbindelse med anlægsvirksomhed, hvor det er sikkert, at
jorden i sin naturlige tilstand vil blive anvendt til anlægsvirksomhed på det sted, hvor den er
opgravet.

•

Jord, der ikke flyttes uden for den matrikel, hvor den er opgravet, og som genanvendes på stedet i overensstemmelse med tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 eller efter reglerne i
restproduktbekendtgørelsen.

Regulativet fastsætter desuden hvilke områder i kommunen, der er omfattet af områdeklassificeringen, samt beskriver retningslinjerne for inddragelse / undtagelser af delområder fra områdeklassificeringen samt retningslinjerne for at udpege analysefrie delområder indenfor områdeklassificeringen.

§ 5 Gebyrer
Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 48 samt affaldsbekendtgørelsens kapitel 11.
Kommunalbestyrelsen vedtager en gang årligt et gebyrblad, der angiver størrelsen på ovennævnte
gebyrer. Gebyrbladet er tilgængeligt på Fredensborg kommunes hjemmeside, jf. affaldsbekendtgørelsen.

§ 6 Klage m.v.
Kommunalbestyrelsens afgørelser i henhold til bestemmelserne i dette regulativ, kan ikke påklages
til anden administrativ myndighed, jf. affaldsbekendtgørelsen og jordflytningsbekendtgørelsen.
Indskærpelser af regulativets regler efter miljøbeskyttelsesloven og jordforureningsloven kan ikke
påklages til anden administrativ myndighed.
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Afgørelser truffet efter bestemmelser i dette regulativ, som har udgangspunkt i miljøbeskyttelsesloven og jordforureningsloven kan, medmindre andet fremgår af lovens bestemmelser, påklages til
Natur- og Miljøklagenævnet.
Efter lov om kommunernes styrelse kan spørgsmål om, hvorvidt kommunen overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt
i medfør af denne lovgivning, indbringes for statsforvaltningen i den region, hvor kommunen er
beliggende. Statsforvaltningen beslutter selv, om grundlaget er tilstrækkeligt til at rejse en tilsynssag.

§ 7 Overtrædelse og straf
Overtrædelse af regulativets regler straffes med bøde, jf. affaldsbekendtgørelsen og jordflytningsbekendtgørelsen. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt
eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er:
1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller
2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved
besparelser.
Selskaber m.v. (juridiske personer) kan pålægges strafansvar efter reglerne i straffeloven, jf. affaldsbekendtgørelsen og jordflytningsbekendtgørelsen.

§ 8 Bemyndigelse
Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Team Miljø til
•

at træffe afgørelser efter dette regulativ.

•

at foretage sproglige rettelser og mindre rettelser af teknisk karakter i regulativet.

•

at foretage konsekvensrettelser af bilagene C og D f.eks. ved ændring af grænseværdier eller
udformning af anmeldeskema.

§ 9 Ikrafttrædelse
Dette regulativ træder i kraft den 13. august 2013.
Samtidig med ikrafttrædelse af dette regulativ ophæves det tidligere regulativ - ”Regulativ for jordstyring inklusive områdeklassificering” af 21. januar 2010.
Således vedtaget af byrådet i Fredensborg Kommune den 24. juni 2013.
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Særlig del
Områdeklassificering
§ 10 Områder omfattet af områdeklassificering
Som følge af jordforureningslovens § 50a gælder, at den til enhver tid gældende byzone, jf. planlovens § 34, fra 1. januar 2008, er klassificeret som område, der kan være lettere forurenet. Områder
omfattet af områdeklassificeringen er omfattet af reglerne om anmeldepligt, jf. jordflytningsbekendtgørelsen.
Områdeklassificeringen adskiller sig fra regionens kortlægning af forurenede arealer ved bl.a. at
operere med større, sammenhængende områder med ensartet historik, hvor regionernes kortlægning typisk tager udgangspunkt i forureningskilder på matrikelniveau (en nedgravet tank, et industrianlæg osv.).
For uddybende beskrivelse henvises til Miljøstyrelsens vejledning om områdeklassificering nr. 3 fra
2007.
I bilag A ses et oversigtskort over områdeklassificerede arealer i Fredensborg Kommune. Det er
desuden muligt via link på kommunens hjemmeside eller via Danmarks Miljøportal at se, om en
ejendom er områdeklassificeret.
Ejendomme, der er konstateret lettere forurenede, er omfattet af anmeldepligten, selvom de ligger
udenfor områdeklassificeringen.

§ 10.1 Inddragelse / undtagelse af områder fra områdeklassificeringen
Fredensborg Kommune justerer løbende omfanget af områdeklassificeringen med udgangspunkt i
den til enhver tid foreliggende viden om, hvor jorden er lettere forurenet. Justeringen omfatter inddragelse af områder i områdeklassificeringen eller undtagelse af områder fra områdeklassificeringen.
Inddragelse / undtagelser af delområder fra områdeklassificeringen baseres på en helhedsvurdering, der omfatter aspekter som størrelse, afgrænsning og historik samt delområdets alder samt
eksisterende oplysninger om forureninger.
Retningslinjer for undtagelse af områdeklassificering er opstillet på en sådan måde, at det anses
for sandsynligt, at området ikke er diffust forurenet. Undtagelse af et område fra områdeklassificeringen er således ikke en garanti for, at der ikke findes forurening i området.
I bilag B findes en gennemgang af de vurderinger, der ligger til grund for kommunens vurderinger i
forbindelse med beslutning om inddragelse / undtagelse af delområder fra områdeklassificeringen.
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Analysefrie delområder
§ 11 Analysefrie delområder indenfor områdeklassificerede områder
Hvis Fredensborg Kommune er i besiddelse af et dokumentationsgrundlag, der med høj grad af
sikkerhed kan fastlægge, at et delområde indenfor det områdeklassificerede område, tilhører kategori 1 eller 2, kan kommunen fritage delområdet fra dokumentationskravet i jordflytningsbekendtgørelsen.
Fritagelse for analysepligt gælder ikke for jord, der stammer fra arealer, som er kortlagt på vidensniveau 1 eller 2, selvom disse ligger i analysefrie delområder.
Hvis jord, som Fredensborg Kommune har kategoriseret som kategori 2 jord, ved flytning ønskes
nedkategoriseret til kategori 1, skal jorden dokumenteres med det antal analyser, som fremgår af
jordflytningsbekendtgørelsen.
Der er på nuværende tidspunkt ingen analysefrie delområder i Fredensborg Kommune. Hvis der
på et senere tidspunkt fastlægges analysefrie delområder, vil områderne blive illustreret i et bilag til
dette regulativ.

Anmeldelse af jordflytning

§ 12 Metode til anmeldelse af jordflytning
Anmeldelse af jordflytning efter jordflytningsbekendtgørelsen skal i Fredensborg Kommune ske
ved brug af anmeldeskema, som vist i bilag C.
Anmeldeskemaet kan også hentes elektronisk på kommunens hjemmeside www.fredensborg.dk.
under Borger / Bolig og byggeri / Jordforurening.
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Affaldsordning for jord fra husholdninger

§ 13 Ordning for jord, som er affald fra husholdninger
§ 13.1 Hvad omfatter ordningen for jord, som er affald
Ordningen beskrevet i dette afsnit omfatter jord, som er husholdningsaffald jf. affaldsbekendtgørelsens definition. De situationer, hvor jordhåndteringen er reguleret af anden lovgivning (f.eks. § 19
eller kap. 5) er ikke omfattet af ordningen.
§ 13.2 Hvem gælder ordningen for
Ordningen gælder alle private borgere og grundejere i kommunen, der håndterer jord, som er affald.
§ 13.3 Beskrivelse af ordningen
§ 13.3.1 Kildesortering og kategorisering / klassificering af jord
Borgere eller grundejere, der frembringer jord, som er affald, skal sikre, at jorden kildesorteres i forbindelse med opgravning, jf. affaldsbekendtgørelsen.
Jorden skal sorteres i forurenet og uforurenet jord. Desuden skal jorden så vidt muligt sorteres i jordtyper med forskellige egenskaber (muld, fyld/overjord, sand, ler, intakt jord m.v.), således at mulighederne for genanvendelse optimeres.
Såfremt jorden indeholder affaldsfraktioner, som for eksempel beton, brokker, asfalt, tagpap,
metal, skærver og slagger, skal disse sorteres fra og håndteres i henhold til kommunens
gældende affaldsregulativer. Kan fraktionerne ikke frasorteres, skal jorden håndteres efter affaldsregulativerne, medmindre fraktionerne forekommer i ubetydelige mængder. Jord med
indhold af affaldsfraktioner må ikke genanvendes som jord. (I tvivlstilfælde afgør Fredensborg Kommune, om der er tale om ubetydelige mængder)
Anmeldepligtig jord (jord fra områdeklassificerede arealer, kortlagte arealer, offentlige veje
og forurenet jord i øvrigt) skal analyseres og kategoriseres iht. jordflytningsbekendtgørelsen.
En uddybende beskrivelse af reglerne findes i bilag D.
Planlægning vedrørende analyseomfang og –parametre samt udførelse af analyser skal ske
efter retningslinjerne i jordflytningsbekendtgørelsens bilag 1 og 2. Ved analyse af jordprøver
skal krav fastsat til analysekvalitet i bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger følges.
For at sikre at jordprøver er repræsentative skal prøvetagning, emballering og opbevaring
ske i henhold til Miljøstyrelsens vejledning om ”Prøvetagning og analyse af jord” af 1998.
For jord, som opgraves på et kortlagt areal, eller et areal, hvor der på anden måde er kendskab til forurening eller mulig forurening fra tidligere eller nuværende arealanvendelse, skal
analyseprogram planlægges i samarbejde med Fredensborg Kommune på baggrund af
arealets historik og med udgangspunkt i tabel 1 i bilag D.
På baggrund af analyseresultater kategoriseres jorden efter forureningsgrad, som kategori 1
(uforurenet) og kategori 2 (lettere forurenet) jf. jordflytningsbekendtgørelsens bilag 3.
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Hvis den forurenede jord på baggrund af udførte analyser ikke kan henføres til kategori 1 eller 2, fordi den indeholder højere koncentrationer eller andre stoffer, end angivet i jordflytningsbekendtgørelsens bilag 3, kan der rettes henvendelse til kommunen med henblik på
anden kategorisering og evt. yderligere analyseparametre. Fredensborg Kommune vil i disse
tilfælde anvende tabel 3 i bilag D som udgangspunkt for klassificering af jorden.
Det skal anføres at enkelte modtageanlæg kan stille mere vidtgående krav til analyse af jorden, end foreskrevet i jordflytningsbekendtgørelsen.
Hvis jord, som skal håndteres, ikke kategoriseres på stedet, skal dette som udgangspunkt
ske på et godkendt karteringsanlæg.
Jorden kan også opgraves og lægges i mellemdepot, hvorfra den kategoriseres. Ved mellemdeponering af jord skal reglerne om opbevaring af jord, som beskrevet i afsnit 13.3.2 følges.
§ 13.3.2 Opbevaring af jord
Affaldsproducenten af jord skal sikre, at jord, som er affald, opbevares på en måde, så der
ikke opstår uhygiejniske forhold eller sker forurening af luft, vand eller jord jf. miljøbeskyttelsesloven.
Det er ikke tilladt at deponere eller mellemdeponere forurenet jord, medmindre der er meddelt tilladelse hertil efter miljøbeskyttelseslovens § 19 eller godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. Dette gælder også mellemdeponering med henblik på kategorisering af
jord.
§ 13.3.3 Jordflytning, herunder anmeldelse af jordflytning
Flytning af jord, der stammer fra områdeklassificerede arealer, kortlagte arealer, offentlige
veje og forurenet jord i øvrigt skal anmeldes og dokumenteres jf. jordflytningsbekendtgørelsens regler.
Anmeldelse af jordflytning skal ske ved brug af Fredensborg Kommunes anmeldeskema,
som beskrevet i § 12.
§ 13.3.4 Aflevering af jord på genbrugspladsen
Hvis en samlet jordflytning udgør 1 m3 eller mindre, kan jorden uden anmeldelse afleveres på
kommunens genbrugspladser. Jord, som ud fra syn, lugt eller analyser er erkendt forurenet,
må ikke afleveres på genbrugspladserne.
Ved aflevering af jord på genbrugspladserne gælder bestemmelserne i kommunens regulativ
for husholdningsaffald.
§ 13.3.5 Aflevering af forurenet jord på Toelt Losseplads
Hvis en samlet flytning af forurenet jord fra husholdninger udgør 1 m3 eller mindre, kan jorden uden anmeldelse, men efter aftale med Fredensborg Kommune og Nordforbrænding afleveres på Toelt Losseplads.
Når der konstateres jordforurening, skal Fredensborg Kommune orienteres jf. jordforureningsloven.
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§ 13.3.6 Genanvendelse af jord
Visse typer af lettere forurenet jord kan genanvendes efter reglerne i restproduktbekendtgørelsen.
Ren jord i klasse 0 og 1 kan som udgangspunkt anvendes frit i Fredensborg Kommune. På
landbrugsjord og i skov- og naturområder må der dog kun anvendes jord i klasse 0.
Ved anvendelse af jord i projekter, som medfører terrænregulering, skal de til enhver tid
gældende regler for terrænregulering i Fredensborg Kommune følges.
§ 13.3.7 Anvisning af jord som er affald
Jord, der er kildesorteret og kategoriseret/klassificeret, kan afhængig af kategoriseringen/klassificeringen flyttes til et godkendt modtageanlæg til rensning eller deponering, der forestår den videre håndtering af jorden, eller til anden placering efter kommunens anvisning.
Jord, der ikke er kildesorteret og kategoriseret, skal flyttes til et godkendt karteringsanlæg,
der forestår sortering og kategorisering samt planlægning af den videre håndtering af jorden.
På kommunens hjemmeside www.fredensborg.dk under Borger / Bolig og byggeri / Jordforurening, findes skemaet ”Jordmodtagere for jord fra Fredensborg Kommune”, som er en vejledende liste over jordmodtagere, som kan modtage jord fra Fredensborg Kommune. På listen fremgår det, hvilke kategorier jord de enkelte anlæg kan modtage.
Ved anmeldelse af jordflytning til godkendte anlæg, kan jorden flyttes straks, og kommunen
kan vælge blot at kvittere for modtagelse af anmeldelse. Ved andre jordflytninger skal Fredensborg kommune anvise jorden, før den kan flyttes.
§ 13.3.8 Slutdokumentation for jordflytning
Når en anmeldt flytning af jord, der stammer fra områdeklassificerede arealer, kortlagte arealer, offentlige veje og forurenet jord i øvrigt, er afsluttet, skal den, der har anmeldt jordflytningen sende slutdokumentation i form af vejelister og evt. analysedokumentation af jorden til
Fredensborg Kommune.
§ 13.3.9 Konkret anvisning
Såfremt en borger eller grundejer har frembragt jord, som er affald, og som ikke er omfattet
af øvrige bestemmelser i dette regulativ eller anden regulering, kan borgeren/grundejeren tage kontakt til kommunalbestyrelsen med henblik på at få jorden anvist jf. affaldsbekendtgørelsen.
Ved konkret anvisning af jord benytter Fredensborg Kommune anmeldeskemaet, som vist i
bilag C, og som kan hentes elektronisk på kommunens hjemmeside www.fredensborg.dk.
under Borger / Bolig og byggeri / Jordforurening.
På kommunens hjemmeside www.fredensborg.dk under Borger / Bolig og byggeri / Jordforurening, findes skemaet ”Jordmodtagere for jord fra Fredensborg Kommune”, som er en vejledende liste over jordmodtagere, som kan modtage jord fra Fredensborg Kommune. På listen fremgår det, hvilke kategorier jord, de enkelte anlæg kan modtage.
Borgeren eller grundejeren kan vælge at anmelde flytning af jorden til en af modtagerne på
listen eller bede kommunen om at anvise jorden.
Ved flytning af jorden skal modtageanlæggets krav om prøvetagning og kategorisering følges.
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Affaldsordning for jord fra virksomheder

§ 14 Ordning for jord, som er affald fra virksomheder
§ 14.1 Hvad omfatter ordningen for jord, som er affald
Ordningen beskrevet i dette afsnit omfatter jord, som er erhvervsaffald jf. affaldsbekendtgørelsens
definition. De situationer, hvor jordhåndteringen er reguleret af anden lovgivning (f.eks. § 19 eller
kap. 5) er ikke omfattet af ordningen.
§ 14.2 Hvem gælder ordningen for
Ordningen gælder alle virksomheder i kommunen, og virksomheder, der arbejder i kommunen.
§ 14.3 Beskrivelse af ordningen
§ 13.4.1 Kildesortering og kategorisering / klassificering af jord
Virksomheder, der frembringer jord, som er affald skal sikre, at jorden kildesorteres i forbindelse med opgravning, jf. affaldsbekendtgørelsen.
Jorden skal sorteres i forurenet og uforurenet jord. Desuden skal jorden så vidt muligt sorteres i jordtyper med forskellige egenskaber (muld, fyld/overjord, sand, ler, intakt jord m.v.), således at mulighederne for genanvendelse optimeres.
Såfremt jorden indeholder affaldsfraktioner, som for eksempel beton, brokker, asfalt, tagpap,
metal, skærver og slagger, skal disse sorteres fra og håndteres i henhold til kommunens
gældende affaldsregulativer. Kan fraktionerne ikke frasorteres, skal jorden håndteres efter affaldsregulativerne, medmindre fraktionerne forekommer i ubetydelige mængder. Jord med
indhold af affaldsfraktioner må ikke genanvendes som jord. (I tvivlstilfælde afgør Fredensborg Kommune, om der er tale om ubetydelige mængder)
Anmeldepligtig jord (jord fra områdeklassificerede arealer, kortlagte arealer, offentlige veje
og forurenet jord i øvrigt) skal analyseres og kategoriseres iht. jordflytningsbekendtgørelsen.
En uddybende beskrivelse af reglerne findes i bilag D.
Planlægning vedrørende analyseomfang og –parametre samt udførelse af analyser skal ske
efter retningslinjerne i jordflytningsbekendtgørelsens bilag 1 og 2. Ved analyse af jordprøver
skal krav fastsat til analysekvalitet i bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger følges.
For at sikre at jordprøver er repræsentative skal prøvetagning, emballering og opbevaring
ske i henhold til Miljøstyrelsens vejledning om ”Prøvetagning og analyse af jord” af 1998.
For jord, som opgraves på et kortlagt areal, eller et areal, hvor der på anden måde er kendskab til forurening eller mulig forurening fra tidligere eller nuværende arealanvendelse, skal
analyseprogram planlægges i samarbejde med Fredensborg Kommune på baggrund af
arealets historik og med udgangspunkt i tabel 1 i bilag D.
På baggrund af analyseresultater kategoriseres jorden efter forureningsgrad, som kategori 1
(uforurenet) og kategori 2 (lettere forurenet) jf. jordflytningsbekendtgørelsens bilag 3.
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Hvis den forurenede jord på baggrund af analyser ikke kan henføres til kategori 1 eller 2, fordi den indeholder højere koncentrationer eller andre stoffer, end angivet i jordflytningsbekendtgørelsens bilag 3, kan der rettes der henvendelse til kommunen med henblik på anden
kategorisering og evt. yderligere analyseparametre. Fredensborg Kommune vil i disse tilfælde anvende tabel 3 i bilag D, som udgangspunkt for klassificering af jorden.
Det skal anføres at enkelte modtageanlæg kan stille mere vidtgående krav til analyse af jorden, end foreskrevet i jordflytningsbekendtgørelsen.
Hvis jord, som skal håndteres, ikke kategoriseres på stedet, skal dette som udgangspunkt
ske på et godkendt karteringsanlæg.
Jorden kan også opgraves og lægges i mellemdepot, hvorfra den klassificeres. Ved mellemdeponering af jord skal reglerne om opbevaring af jord, som beskrevet i afsnit 14.3.2 følges.
§ 14.3.2 Opbevaring af jord
Virksomheden skal sikre, at jord som er affald, opbevares på en måde, så der ikke opstår
uhygiejniske forhold eller sker forurening af luft, vand eller jord jf. miljøbeskyttelsesloven.
Det er ikke tilladt at deponere eller mellemdeponere forurenet jord, medmindre der er meddelt tilladelse hertil efter miljøbeskyttelseslovens §19 eller godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. Dette gælder også mellemdeponering med henblik på kategorisering af
jord.
§ 14.3.3 Jordflytning, herunder anmeldelse af jordflytning
Flytning af jord, der stammer fra områdeklassificerede arealer, kortlagte arealer, offentlige
veje og forurenet jord i øvrigt skal anmeldes og dokumenteres jf. jordflytningsbekendtgørelsens regler.
Anmeldelse af jordflytning skal ske ved brug af Fredensborg Kommunes anmeldeskema,
som beskrevet i § 12.
§ 14.3.4 Aflevering af jord på genbrugspladsen
Hvis en samlet jordflytning udgør 1 m3 eller mindre, kan jorden uden anmeldelse afleveres på
kommunens genbrugspladser. Jord, som ud fra syn, lugt eller analyser er erkendt forurenet,
må ikke afleveres på genbrugspladserne.
Ved aflevering af jord på genbrugspladserne gælder bestemmelserne i kommunens regulativ
for erhvervsaffald.
§ 14.3.5 Aflevering af forurenet jord på Toelt Losseplads
Hvis en samlet flytning af forurenet jord fra virksomheder udgør 1 m3 eller mindre, kan jorden
uden anmeldelse, men efter aftale med Fredensborg Kommune og Nordforbrænding afleveres på Toelt Losseplads.
Når der konstateres jordforurening, skal Fredensborg Kommune orienteres jf. jordforureningsloven.
§ 14.3.6 Genanvendelse af jord
Visse typer af lettere forurenet jord kan genanvendes efter reglerne i restproduktbekendtgørelsen.

Side 11 af 12

Jordregulativ 2013 – Fredensborg Kommune

Ren jord i klasse 0 og 1 kan som udgangspunkt anvendes frit i Fredensborg Kommune. På
landbrugsjord og i skov- og naturområder må der dog kun anvendes jord i klasse 0.
Ved anvendelse af jord i projekter, som medfører terrænregulering, skal de til enhver tid
gældende regler for terrænregulering i Fredensborg Kommune følges.
§ 14.3.7 Anvisning af jord som er affald
Jord, der er kildesorteret og kategoriseret/klassificeret, skal afhængig af kategoriseringen/klassificeringen flyttes til et godkendt modtageanlæg til rensning eller deponering, der forestår den videre håndtering af jorden, eller til anden placering efter kommunens anvisning.
Jord, der ikke er kildesorteret og kategoriseret, skal flyttes til et godkendt karteringsanlæg,
der forestår sortering og kategorisering samt planlægning af den videre håndtering af jorden.
På kommunens hjemmeside www.fredensborg.dk under Borger / Bolig og byggeri / Jordforurening, findes skemaet ”Jordmodtagere for jord fra Fredensborg Kommune”, som er en vejledende liste over jordmodtagere, som kan modtage jord fra Fredensborg Kommune. På listen fremgår det, hvilke kategorier jord de enkelte anlæg kan modtage.
Ved anmeldelse af jordflytning til godkendte anlæg, kan jorden flyttes straks, og kommunen
kan vælge blot at kvittere for modtagelse af anmeldelse. Ved andre jordflytninger skal Fredensborg kommune anvise jorden, før den kan flyttes.
§ 14.3.8 Slutdokumentation for jordflytning
Når en anmeldt flytning af jord, der stammer fra områdeklassificerede arealer, kortlagte arealer, offentlige veje og forurenet jord i øvrigt, er afsluttet, skal den, der har anmeldt jordflytningen sende slutdokumentation i form af vejelister og evt. analysedokumentation af jorden til
Fredensborg Kommune.
§ 14.3.9 Konkret anvisning
Såfremt en virksomhed har frembragt jord, som er affald, og som ikke er omfattet af øvrige
bestemmelser i dette regulativ eller anden regulering, kan virksomheden tage kontakt til
kommunalbestyrelsen med henblik på at få jorden anvist jf. affaldsbekendtgørelsen.
Ved konkret anvisning af jord benytter Fredensborg Kommune anmeldeskemaet, som vist i
bilag C, og som kan hentes elektronisk på kommunens hjemmeside www.fredensborg.dk.
under Borger / Bolig og byggeri / Jordforurening.
På kommunens hjemmeside www.fredensborg.dk under Borger / Bolig og byggeri / Jordforurening, findes skemaet ”Jordmodtagere for jord fra Fredensborg Kommune”, som er en vejledende liste over jordmodtagere, som kan modtage jord fra Fredensborg Kommune. På listen fremgår det, hvilke kategorier jord de enkelte anlæg kan modtage.
Virksomheden kan vælge at anmelde flytning af jorden til en af modtagerne på listen eller
bede kommunen om at anvise jorden.
Ved flytning af jorden skal modtageanlæggets krav om prøvetagning og kategorisering følges.
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