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1. Formål
Regulativets formål er at sikre, at styring af forurenet jord i Odsherred
Kommune sker efter vedlagte anmeldelsesskema bilag A.
2. Lovgrundlag
Regulativet er udarbejdet med hjemmel i § 50 i lovbekendtgørelse nr. 282
af 22. marts 2007 af lov om forurenet jord samt § 15 i bekendtgørelse om
anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord nr. 1479 af
12. december 2007 (jordflytningsbekendtgørelsen)
3. Gyldigheds- og anvendelsesområde
Regulativet omfatter flytninger af jord fra Odsherred Kommune, når
jordflytningen er omfattet af krav om anmeldelse og dokumentation jf. § 2 i
jordflytningsbekendtgørelsen.
4. Anmeldelse af jordflytninger
Dette afsnit omhandler:
 Flytning af forurenet jord (formodet eller konstateret) bort fra en
ejendom.
 Flytning af jord bort fra en vidensniveau 1 eller vidensniveau 2
kortlagt grund.
 Flytning af jord bort fra et kortlagt delareal på en ejendom.
 Flytning af jord bort fra et areal, som anvendes til offentlig vej.
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4.1 Anmeldelse af jord
Ved iværksættelse af flytning af jord i Odsherred Kommune fra en af
ovenstående lokaliteter, har anmelderen pligt til at indgive anmeldelse
eller sikre sig, at anmeldelsen er sket. Anmeldelsen kan ske på 2 måder:
 elektronisk via www.jordweb.dk på kommunens hjemmeside
 skriftlig, dateret og underskrevet på vedlagte anmeldelsesskema bilag
A. Anmeldelsesskemaet kan ligeledes hentes på kommunens
hjemmeside.
Anmelder af jordflytningen kan være ejer, bygherre, entreprenør eller den
der er ansvarlig for den faktiske flytning af jorden.
4.2 iværksættelse af jordflytning
Flytningen må iværksættes 4 uger efter anmeldelsen er modtaget af
kommunen dog ikke i understående tilfælde, med mindre:
 Odsherred Kommune anmoder om supplerende oplysninger inden for
4-ugers fristen. Flytning af jord eller jordflytningen, må derefter
tidligst iværksættes 2 uger efter kommunen har modtaget de
supplerende oplysninger.
 Jorden flyttes til modtageanlæg godkendt til at modtage jord med det
aktuelle forureningsindhold, som fremgår af anmeldelsen. Flytningen
må i disse tilfælde foregå umiddelbart efter anmeldelsen. Hvis denne
jord flyttes fra et kortlagt areal, skal Odsherred Kommune inden
anmeldelsen have godkendt en plan for jordens håndtering.
 Den samlede jordflytning udgør 1 m3 eller mindre. Jorden kan da
afleveres uden foregående anmeldelse på et dertil godkendt
modtageanlæg. I sådanne tilfælde afleveres anmeldelsen til
modtageanlægget sammen med jorden.
 Opgravning og flytning af jord sker på grund af en akut opstået
situation og kan ikke afvente en forudgående anmeldelse. I sådanne
tilfælde kan jorden opgraves og flyttes straks til en midlertidig
placering i opgravningskommunen, f.eks. i en container eller
tilsvarende placering med afskærmning fra omgivelserne. Opgravning,
flytning til den midlertidige placering og den videre flytning, skal
anmeldes senest 3 hverdage efter flytningen til den midlertidige
placering.
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 En virksomhed skal udføre flere jordflytninger fra flere lokaliteter i
Odsherred Kommune, f.eks. i forbindelse med lednings-, vej- eller
kloakarbejder. I disse tilfælde kan virksomheden samlet anmelde
flere forventede jordflytninger til et bestemmelsessted for hver
forureningskategori – dog skal jordarbejdet foregå inden for en
periode på højst 1 år. Jord fra kortlagte arealer eller jord, der er
konstateret forurenet ud over kategori 2, jf.
jordflytningsbekendtgørelsen kan dog ikke indgå i en samlet
anmeldelse for ledningsarbejder.
Virksomheden skal senest en måned efter denne periode, som
anmeldelsen gælder for, efter sende oplysninger til Odsherred
Kommune om ejernavn, adresse og matrikelnummer for det areal, den
eller de ejendomme eller det vejareal, hvorfra jorden er flyttet, samt
mængde, analyseresultater og kategorisering.
4.3 Anmelders pligter
I forbindelse med en jordflytning skal anmelderen sikre, at jorden er
analyseret og kategoriseret efter nedenstående parametre. Hvis jorden
flyttes til et godkendt modtageanlæg, uden forudgående analyser og
kategorisering, skal anmelder sikre sig, at det godkendte modtageanlæg
efter modtagelsen foretager de nævnte analyser og kategoriseringer:
 Prøvetagningen skal følge bestemmelserne i
jordflytningsbekendtgørelsens bilag 1.
 Jord der skal analyseres for olie-/benzin-komponenter/produkter skal
ske i henhold til vejledning fra juli 2001 i ”Håndtering af forurenet
jord på Sjælland”. I bilag B findes oversigt over, hvilke parameter der
skal analyseres for.
 Jorden skal analyseres for de forureningsstoffer samt efter de
retningslinjer, der er beskrevet i jordflytningsbekendtgørelsens bilag
2.
 Jorden skal kategoriseres efter retningslinjerne i
jordflytningsbekendtgørelsens bilag 3.
Anmelder skal udlevere et eksemplar af den senest ajourførte anmeldelse
af flytning af jord til transportøren. Hvis der under den faktiske flytning
fremkommer nye oplysninger, skal anmelderen ajourføre anmeldelsen. Her
gælder oplysninger om tidspunkt for flytning, jordmængder eller
forureningsforhold, der er ændret i forhold til det anmeldte. Det samme
gælder, hvis jorden transporteres til et andet modtagested end anmeldt.
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Anmelder skal iøvrigt sørge for at analysering af jorden lever op til det
enkelte modtageanlægs miljøgodkendelse.
4.4 Transportørens pligter
Transportøren skal påføre sit navn, adresse og CVR-nummer på anmeldelsen
om flytning af jord, som samtidig skal anvendes som følgeseddel. Et
eksemplar af følgesedlen skal medbringes under hver transport.
Ved aflevering af jorden, afleveres følgesedlen til den anden transportør
eller til den modtager, der er anført på følgesedlen.
4.5 Modtagerens pligter
Modtageren af jorden skal på miljømyndighedens forlangende forevise
følgesedlen. Modtageren skal opbevare følgesedlen i mindst 2 år, efter
flytningen har fundet sted. Såfremt et godkendt modtageanlæg foretager
de for anmeldelsen nødvendige analyser, skal anlægget opbevare disse
analyseresultater sammen med følgesedlen i mindst 2 år.
Hvis modtageren er et godkendt modtageanlæg, skal anlægget efter
modtagelsen af sidste læs af jorden, sende et eksemplar af følgesedlen som
kvittering for modtagelse til Odsherred Kommune.
4.6 Dokumentation for bortkørt jord
Odsherred Kommune kan til enhver tid forlange, at få forevist
dokumentation for, at jorden er håndteret i henhold til den indgivne
anmeldelse.
5. Ikrafttrædelse
Regulativet med anmeldelsesskema træder i kraft den 1. maj 2008.
Vedtaget af Odsherred Kommune den 11. marts 2008
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Bilag A
Anmeldelsesskema – findes på nedenstående link:
http://www.klxml.dk/KLB/Blanket/Gaelder/jg005.pdf
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Bilag B
Klassificering ved angivelse af højeste gennemsnitskoncentration
Stof
Olie total
Benzin
Let olie
Tung olie

Klasse 1
100
25
50
100

Klasse 2
200
35
75
200

Klasse 3
300
50
100
300

Klasse 4
> 300
> 50
> 100
> 300

Svarer til rettelsesblad A1 i Vejledning i håndtering af forurenet jord på
Sjælland.

Grænseværdier for jord til anvendelse eller udlægning på landbrugsjord
og natur- og skovområder
Olie-/benzinholdige parameter/komponeter
Stof
Olie total
Benzin
Let olie
Tung olie

Grænseværdi
100
25
50
100
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Svarer til rettelsesblad A2 i Vejledning i håndtering af forurenet jord på
Sjælland.
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