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Formål 1.1 Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af 

jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i 

Jammerbugt Kommune med henblik på at forebygge forurening, 

uhygiejniske forhold for miljø og mennesker og begrænse ressour-

ceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald. 

 

Formålet er endvidere at fastsætte regler om de kommunale ord-

ninger for jord, som er affald, herunder ordningernes omfang og 

tilrettelæggelse m.v., jf. Miljøbeskyttelseslovens § 45, stk. 4, med 

henblik på at etablere og skabe rammerne for velfungerende kom-

munale ordninger. Reglerne tager ligeledes sigte på at normere de 

praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlin-

gen og – håndteringen. 

 

 1.2 Områdeklassificering og jordflytning 

Formålet med dette regulativ er udover det i § 1.1 nævnte at inddrage 

og undtage områder fra områdeklassificeringen i Jammerbugt Kommu-

ne, jf. Jordforureningslovens § 50a, stk. 2 og 3. 

 

Formålet er endvidere at fastlægge delområder i Jammerbugt Kommu-

ne, hvor jorden med en høj grad af sikkerhed kan henføres til kategori 1 

eller 2, jf. jordflytningsbekendtgørelsens bilag 3, samt angive hvor der 

ikke skal foretages analyser inden for det områdeklassificerede område 

i forbindelse med jordflytning. 

 

Regulativet har desuden til formål at fastlægge skema til brug for an-

meldelse af jordflytning. 

 

Lovgrundlag 2 Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, 

herunder navnlig: 

Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse 

nr. 879 af 26. juni 2010) 

Lov om forurenet jord (Jordforureningsloven, lovbekendtgørelse nr. 

1427 af 4. december 2009)) 

Bekendtgørelse om affald (Affaldsbekendtgørelsen, bekendtgørelse 

nr. 1309 af 18. december 2012) 
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Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med 

flytning af jord (jordflytningsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 

1479 af 12. december 2007) 

Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og 

anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og 

anlægsaffald (Restproduktbekendtgørelse, bekendtgørelse nr.1662 

af 17. december 2012) 

 

Definitioner 3 De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, 

der fremgår af den til enhver tid gældende affaldsbekendtgørelse 

 

Undtagelse/ind-

dragelse af områ-

der af områdeklas-

sificeringen 

 

4 De samlede områder, der er omfattet af det områdeklassificerede om-

råde, jf. Jordforureningslovens § 50a, stk. 1, i Jammerbugt Kommune, 

fremgår af bilag 1 til dette regulativ og Jammerbugt Kommunes hjem-

meside. 

Af bilag 1 til dette regulativ fremgår desuden hvilke områder i byzone, 

der er undtaget fra områdeklassificeringen, henholdsvis hvilke områder 

uden for byzonen, der er inddraget i områdeklassificeringen, jf. Jordfor-

ureningslovens § 50a, stk. 2 og 3. 

 

Ejendomme, der er konstateret lettere forurenet jord eller er kortlagte 

efter Jordforureningsloven, er omfattet af anmeldepligten i forbindelse 

med jordflytning, uanset om ejendommen ligger i et områdeklassifice-

ret område eller ej. 

 

Analysefrie områ-

der inden for det 

områdeklassifice-

rede område 

5 Jord, der flyttes fra delområder, som er kategoriseret i kategori 1 hen-

holdsvis kategori 2 af Jammerbugt Kommune er undtaget fra dokumen-

tationskravet i § 10 i jordflytningsbekendtgørelsen.  

De områder, der er undtaget fra dokumentationskravet fremgår af bilag 

1 til dette regulativ og Jammerbugt Kommunes hjemmeside. 

Hvis jord, som Jammerbugt Kommune i henhold til jordflytningsbe-

kendtgørelsens bilag 3 har kategoriseret som kategori 2 ønskes nedka-

tegoriseret til kategori 1, skal jordflytningen dokumenteres med det 

antal analyser, der fremgår af jordflytningsbekendtgørelsen 
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Skema til brug for 

anmeldelse af jord-

flytning 

 

6 Anmeldelse af jordflytning efter jordflytningsbekendtgørelsens § 4 og § 

9 skal i Jammerbugt Kommune ske ved brug af skema, som angivet i 

bilag 3 til dette regulativ og på Jammerbugt Kommunes hjemmeside. 

Vælger Kommunen på et tidspunkt at tilbyde digital anmeldelse, kan 

denne løsning også anvendes. 

 

Husholdningsaf-

faldsordninger for 

jord, som er affald 

 

7.1 Hvad omfatter ordningen 

Ordningen omfatter jord, som er husholdningsaffald, og som ikke hånd-

teres henhold til anden lovgivning. 

 

Hvem gælder ord-

ningen for 

 

7.2 

 

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i Kommunen 

 

Kildesortering og 

kategorisering 

7.3.1 

 

Borgeren og grundejeren skal sikre, at jorden sorteres i overensstem-

melse med affaldsbekendtgørelsens § 3, nr. 35, i forbindelse med op-

gravningen. Jord som fremkommer i forbindelse med bygge- og an-

lægsarbejder, skal sorteres fra det øvrige bygge- og anlægsaffald. 

Jorden skal sorteres i forurenet og uforurenet jord. 

Den anmeldepligtige jord skal kategoriseres efter jordflytningsbekendt-

gørelsens bilag 3 som henholdsvis kategori 1 eller 2. Hvis den forurene-

de jord ikke kan henføres til kategori 1 eller 2, rettes henvendelse til 

kommunalbestyrelsen med henblik på anden kategorisering 

 

Opbevaring 

 

7.3.2 Borgeren og grundejeren er ansvarlig for, at borgernes og grundejerns 

jord ikke opbevares på en måde, så der opstår uhygiejniske forhold eller 

sker forurening af luft, vand eller jord jf. Miljøbeskyttelsens § 43. 

Det er ikke tilladt at oplagre jord medmindre, det er vurderet, hvorvidt 

der skal meddeles tilladelse hertil efter Miljøbeskyttelseslovens § 19, og 

denne er meddelt 

 

Genanvendelse af 

jord 

7.3.3  

 

Genanvendelse af jord omfattet af ordningen kan ske i overensstem-

melse med Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til 

bygge- og anlægsarbejder” eller i overensstemmelser med tilladelse 

efter §§ 19 eller 33 i Miljøbeskyttelsesloven. 

Rent jord kan genanvendes frit, dog må genanvendelsen ikke stride i 

mod Naturbeskyttelsesloven eller Planloven. Det må ikke tilføres rent 

jord til råstofgrave jf. Jordforureningsloven § 52 
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Jordflytning, her-

under anmeldelse 

heraf 

 

7.3.4 Flytninger af jord, jf. jordflytningsbekendtgørelsens § 2, skal anmeldes 

efter jordflytningsbekendtgørelsens regler om anmeldelse og dokumen-

tation i forbindelse med jordflytninger. 

Anmeldeskemaet i regulativets bilag 3, jf. pkt. 6, anvendes i forbindelse 

med jordflytninger. 

 

Aflevering af jord-

mængder mindre 

en 1 m3 

7.3.5  

 

Jordmængder under 1 m3 kan afleveres på Jammerbugt Kommunens 

genbrugspladser. Dette gælder både rent jord og jord fra ejendomme 

omfattet af områdeklassificeringen, der formodes at være lettere foru-

renet. Denne jord kan afleveres uden anmeldelse. 

Forurenet jord må ikke afleveres på genbrugspladserne 

 

Aflevering af jord-

mængder større 

end 1 m3 

 

7.3.6 Er jorden omfattet af reglerne om jordflytning, skal Jammerbugt Kom-

mune anvise jorden til jordmodtageren.  

 

Anvisning 

 

7.3.7 Jammerbugt Kommune er forpligtet til at anvise jord til videre håndte-

ring, såfremt der anmodes herom. Anvisningen sker i så fald til anlæg 

der er godkendte til at modtage jorden. 

 

Affaldsordning for 

virksomhed, hvor 

jord er affald 

 

 

 

Hvad omfatter 

ordningen 

 

8.1 Ordningen omfatter jord, som er erhvervsaffald og som ikke håndteres i 

henhold til anden lovgivning.  

 

Hvem gælder ord-

ningen for 

8.2  

 

Ordningen gælder for alle virksomheder i Kommunen 

 

Kildesortering og 

kategorisering 

 

8.3.1 Virksomheden skal sikre, at jorden kildesorteres i overensstemmelse 

med affaldsbekendtgørelsens § 3, nr. 35, i forbindelse med opgravnin-

gen. Jord som fremkommer i forbindelse med bygge- og anlægsarbej-

der, skal sorteres fra det øvrige bygge- og anlægsaffald. 

 

Jord skal sorteres i forurenet og uforurenet jord. 

Den anmeldepligtige jord skal kategoriseres efter jordflytningsbekendt-

gørelsens bilag 3. 
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Hvis den forurenede jord ikke kan henføres til kategori 1 eller 2, rettes 

henvendelse til kommunalbestyrelsen med henblik på anden kategori-

sering. 

 

Opbevaring 

 

8.3.2 Virksomheden er ansvarlig for, at borgernes og grundejerns jord ikke 

opbevares på en måde, så der opstår uhygiejniske forhold eller sker 

forurening af luft, vand eller jord jf. Miljøbeskyttelsens § 43. 

Det er ikke tilladt at oplagre jord medmindre, det er vurderet, hvorvidt 

der skal meddeles tilladelse hertil efter Miljøbeskyttelseslovens § 19, og 

denne er meddelt. 

 

Genanvendelse af 

jord 

 

8.3.3 Genanvendelse af jord omfattet af ordningen kan ske i overensstem-

melse med Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til 

bygge- og anlægsarbejder” eller i overensstemmelse med tilladelse 

efter §§ 19 eller 33 i Miljøbeskyttelsesloven. 

Rent jord kan genanvendes frit, dog må genanvendelsen ikke stride i 

mod Naturbeskyttelses- eller Planloven. Det må ikke tilføres rent jord til 

råstofgrave jf. Jordforureningsloven § 52. 

 

Jordflytning, her-

under anmeldelse 

heraf 

 

8.3.4 Flytninger af jord, jf. jordflytningsbekendtgørelsens § 2, skal anmeldes 

efter jordflytningsbekendtgørelsens regler om anmeldelse og dokumen-

tation i forbindelse med jordflytninger. 

Anmeldeskemaet i regulativets bilag 3, jf. pkt 6, anvendes i forbindelse 

med jordflytninger. 

 

Aflevering af jord-

mængder mindre 

en 1 m3 

 

8.3.5 

 

Jordmængder under 1 m3 kan afleveres på Jammerbugt Kommunens 

genbrugspladser eller anden godkendt modtageanlæg. Dette gælder 

både rent jord og jord fra ejendomme omfattet af områdeklassificerin-

gen, der formodes at være lettere forurenet. Denne jord kan afleveres 

uden anmeldelse. 

 

Forurenet jord må ikke afleveres på genbrugspladserne 

 

Aflevering af jord-

mængder større 

end 1 m3 

 

8.3.6 Er jorden omfattet af reglerne om jordflytning, skal Jammerbugt Kom-

mune anvise jorden til jordmodtageren 
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Anvisning 

 

8.3.7 

 

Jammerbugt Kommune er forpligtet til at anvise jord til videre håndte-

ring, såfremt der anmodes herom. Anvisningen sker i så fald til anlæg 

der er godkendte til at modtage jorden. 

 

Registrering af 

udenlandske virk-

somheder 

 

9 Udenlandske virksomheder uden fast adresse i Danmark, der udøver 

affaldsproducerende aktiviteter, skal lade sig registrere hos kommunal-

bestyrelsen med henblik på opkrævning af affaldsgebyr m.v. 

 

Gebyrer 

 

10 Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer i henhold til Miljøbeskyttel-

seslovens § 48 samt affaldsbekendtgørelsens kapitel 11. 

Kommunalbestyrelsen vedtager én gang årligt et takstblad, der angiver 

størrelsen på ovennævnte gebyrer. Gebyrbladet er tilgængeligt på 

Jammerbugt Kommunes hjemmeside, jf. affaldsbekendtgørelsen. 

 

Klage m.v. 

 

11 Kommunalbestyrelsens afgørelser kan ikke påklages til anden admini-

strativ myndighed, jf. affaldsbekendtgørelsens § 101 og jordflytnings-

bekendtgørelsens § 18. 

 

Indskærpelser af regulativet efter Miljøbeskyttelseslovens § 69, stk. 1, 

kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. Miljøbeskyttel-

seslovens § 69, stk. 3. Tilsvarende efter Jordforureningslovens § 67, stk. 

1 og stk. 3. 

 

Afgørelser efter Miljøbeskyttelsesloven og Jordforureningsloven kan, 

medmindre andet fremgår af lovens bestemmelser, påklages til Natur- 

og Miljøklagenævnet, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 91, stk. 1, og Jord-

forureningslovens § 77, stk. 1. 

 

Efter § 47, stk. 1, jf. § 48, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse kan 

spørgsmål om, hvorvidt Kommunen overholder den lovgivning, der 

særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale for-

skrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, indbringes for  

 

statsforvaltningen i den region, hvori Kommunen er beliggende. Stats-

forvaltningen beslutter selv, om der er tilstrækkeligt grundlag for at 

rejse en tilsynssag, jf. § 48 a i den kommunale styrelseslov. 
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Overtrædelse og 

straf 

 

12 Overtrædelse af regulativet straffes med bøde, jf. affaldsbekendtgørel-

sens § 102, stk. 1, nr. 2. 

 

Efter affaldsbekendtgørelsens § 102, stk. 2, og jordflytningsbekendtgø-

relsens § 19, stk. 2, kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis over-

trædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der 

ved overtrædelsen er: 

voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller 

opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller 

andre, herunder ved besparelser. 

 

Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter 

reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. affaldsbekendtgørelsens § 102, stk. 

3, og jordflytningsbekendtgørelsens § 19, stk. 3. 

 

Bemyndigelse 

 

13 Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Plan og Miljø til at administrere 

reglerne og føre tilsyn efter regulativet samt foretage ændringer i regu-

lativets bilag på kommunalbestyrelsens vegne. 

 

Ikrafttrædelse 

 

 

 

 

14 Dette regulativ træder i kraft den xxxxx2013 

Samtidigt med ikrafttrædelse af dette regulativ ophæves følgende: ”Re-

gulativ for områdeklassificering og anmeldelse af jordflytning i Jammer-

bugt Kommune” 

 

 

 Mogens Gade 

Borgmester 

 Henrik Hartmann Jensen 

Kommunaldirektør 

 

 

Bilag Bilag 1 

 

Bilag 2 

 

Bilag 3 

Oversigtskort over de områder i Kommunen, der er omfattet af områ-

deklassificeringen 

Oversigtskort over de områder i Kommunen, der er undtaget dokumen-

tationskrav(findes ikke pt) 

Anmeldeskema 


