Regulativ for jord
§ 1 Formål
Regulativet fastlægger regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og
virksomheder i Odsherred Kommune.
Der fastsættes endvidere regler om de kommunale ordninger for jord, som er affald, herunder
ordningernes omfang og tilrettelæggelse m.v., jf. miljøbeskyttelseslovens § 45, stk. 4.

§ 2 Lovgrundlag og regulativer
Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig:
Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)
Bekendtgørelse om affald (Affaldsbekendtgørelsen)
Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord
(Jordflytningsbekendtgørelsen)
§ 3 Gyldigheds- og anvendelsesområde
Regulativet omfatter enhver der håndterer jord i Odsherred Kommune. Regulativets bestemmelser om
håndtering af jord som er affald finder anvendelse, medmindre der er fastsat særlige regler i anden
lovgivning.

§ 4 Affaldsordning for jord fra husholdninger
§ 4.1 Ordning for jord, som er affald
Ordningen omfatter jord, som er omfattet af affaldsbekendtgørelsens § 3, nr. 30, jf. § 2, bortset fra
håndtering, som er reguleret af anden lovgivning.
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.
§ 4.2 Beskrivelse af ordningen
Borgeren og grundejeren skal sikre, at jorden sorteres i overensstemmelse med affaldsbekendtgørelsens §
3, nr. 35, i forbindelse med opgravningen.
Jorden skal sorteres i forurenet og uforurenet jord.
Den anmeldepligtige jord skal kategoriseres efter jordflytningsbekendtgørelsens bilag 3 eller
forureningsklasser efter A3 i Sjællandsvejledningen.
Hvis den forurenede jord ikke kan henføres til kategori 1 eller 2 eller forureningsklasserne, rettes
henvendelse til kommunalbestyrelsen med henblik på anden kategorisering.

Ved aflevering af jord på genbrugspladsen finder bestemmelserne i husholdningsaffaldsregulativet
anvendelse.
Kildesorteret og kategoriseret jord skal afhængigt af kategoriseringen eller forureningsklasse føres til et
godkendt anlæg for jordrensning eller deponering, der foretager den videre håndtering, eller direkte til
anvendelse efter reglerne herom.
Jord, der ikke er kildesorteret eller kategoriseret, skal føres til et godkendt karteringsanlæg, der foretager
sortering og kategorisering med henblik på den videre håndtering.
Jord, der indeholder andre affaldsfraktioner, som ikke kan frasorteres, skal deponeres.

§ 5 Affaldsordning for jord fra virksomheder
§ 5.1 Ordning for jord, som er affald
Ordningen omfatter jord, som er omfattet af affaldsbekendtgørelsens § 3, nr. 20, jf. § 2, bortset fra
håndtering, som er reguleret af anden lovgivning.
Ordningen gælder for alle virksomheder i kommunen.
§ 5.2 Beskrivelse af ordningen
Virksomheden skal sikre, at jorden sorteres i overensstemmelse med affaldsbekendtgørelsens § 3, nr. 35, i
forbindelse med opgravningen.
Jord skal sorteres i forurenet og uforurenet jord.
Den anmeldepligtige jord skal kategoriseres efter jordflytningsbekendtgørelsens bilag 3 eller
forureningsklasser efter A3 i Sjællandsvejledningen.
Hvis den forurenede jord ikke kan henføres til kategori 1 eller 2 eller forureningsklasserne, rettes
henvendelse til kommunalbestyrelsen med henblik på anden kategorisering.
Ved aflevering af jord på genbrugspladsen finder bestemmelserne i erhvervsaffaldsregulativet anvendelse.
Kildesorteret og kategoriseret jord skal afhængigt af kategoriseringen eller forureningsklasse føres til et
godkendt anlæg for jordrensning eller deponering, der foretager den videre håndtering, eller direkte til
anvendelse efter reglerne herom.
Jord, der ikke er kildesorteret eller kategoriseret, skal føres til et godkendt karteringsanlæg, der foretager
sortering og kategorisering med henblik på den videre håndtering.
Jord, der indeholder andre affaldsfraktioner, som ikke kan frasorteres, skal deponeres.

§ 6 Gebyr
Kommunalbestyrelsen kan opkræve gebyr for udgifter til planlægning og administration i henhold til dette
regulativ og regulativ for jordflytning. Kommunalbestyrelsen kan opkræve gebyr til dækning af dens
omkostninger i forbindelse med aflevering af jord på kommunens genbrugsplads jf. § 58 i
affaldsbekendtgørelsen. Gebyret fordeles og opkræves som fastlagt i Odsherred Kommunes
affaldsregulativer.

§ 7 Bemyndigelse
Fagcenter natur og miljø træffer afgørelser efter regulativet.

§ 8 Klage
Kommunalbestyrelsens afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. § 101 i
affaldsbekendtgørelsen og § 18 i jordflytningsbekendtgørelsen.

§ 9 Overtrædelse og straf
Overtrædelse straffes i henhold til § 102 i affaldsbekendtgørelsen og § 19 i jordflytningsbekendtgørelsen.

§ 10 Ikrafttrædelse
Regulativet træder i kraft den 1.1.2012
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