REGULATIV FOR JORD
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§ 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 Frederikshavn Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og
mennesker og begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald.
Formålet er endvidere at fastsætte regler om de kommunale ordninger 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 kommunale ordninger. Reglerne tager ligeledes sigte på at lave en norm for de praktiske forhold i
forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og –håndteringen.
§ 1.2 Områdeklassificering, analysefrie delområder og jordflytning.
Formålet med dette regulativ er udover det i § 1.1 nævnte at inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen i
Frederikshavn Kommune, jf. jordforureningslovens § 50a, stk. 2 og 3.
Formålet er endvidere at fastlægge delområder i Frederikshavn Kommune, 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 anmeldelse af jordflytning.
§ 2 Lovgrundlag
Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende lovgivning:
Lov om miljøbeskyttelse (lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 - Miljøbeskyttelsesloven)
Lov om forurenet jord (lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4. december 2009 - Jordforureningsloven)
Bekendtgørelse om affald (bekendtgørelse nr. 224 af 7. marts 2011 - Affaldsbekendtgørelsen)
Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord (bekendtgørelse nr. 1479 af 12.
december 2007 - Jordflytningsbekendtgørelsen)
Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret,
uforurenet bygge- og anlægsaffald (bekendtgørelse nr. 1662 af 21. december 2010).
§ 3 Definitioner på affaldsområdet
De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår af den til enhver tid gældende
affaldsbekendtgørelse.
§ 4 Registrering af udenlandske virksomheder
Udenlandske virksomheder uden fast adresse i Danmark, der udøver affaldsproducerende aktiviteter, skal lade sig
registrere hos kommunalbestyrelsen med henblik på opkrævning af affaldsgebyr m.v.
§ 5 Gebyrer
Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 48 samt affaldsbekendtgørelsens
kapitel 11.
Kommunalbestyrelsen vedtager én gang årligt et gebyrblad, der angiver størrelsen på ovennævnte gebyrer.
Gebyrbladet er tilgængeligt på Frederikshavn Kommunes hjemmeside om affald, jf. affaldsbekendtgørelsen.
§ 6 Tilsyn
Kommunalbestyrelsen administrerer regulativet og fører tilsyn med, at affaldet håndteres og opbevares i
overensstemmelse med gældende lovgivning og dette regulativs bestemmelser, jf. miljøbeskyttelseslovens § 65, stk. 1,
og jordforureningslovens § 65, stk. 1.
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§ 7 Klage m.v.
Kommunalbestyrelsens afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. affaldsbekendtgørelsens §
101 og jordflytningsbekendtgørelsens § 18.
Indskærpelser af regulativet efter miljøbeskyttelseslovens § 69 stk. 1 og jordforureningslovens § 67 stk. 1, kan ikke
påklages til anden administrativ myndighed, jf. miljøbeskyttelseslovens § 69 stk. 3 og jordforureningslovens § 67 stk. 3.
Afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven og jordforureningsloven kan, medmindre andet fremgår af lovenes
bestemmelser, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. miljøbeskyttelseslovens § 91 stk. 1 og jordforureningslovens
§ 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 forskrifter, der er udstedt i medfør af
denne lovgivning, indbringes for statsforvaltningen i den region, hvori kommunen er beliggende. Statsforvaltningen
beslutter selv, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag, jf. § 48 a i den kommunale styrelseslov.
§ 7 Overtrædelse og straf
Overtrædelse af regulativet straffes med bøde, jf. affaldsbekendtgørelsens § 102, stk. 1, nr. 2.
Efter affaldsbekendtgørelsens § 102, stk. 2, og jordflytningsbekendtgørelsens § 19, stk. 2, kan straffen 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.
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.
§ 8 Bemyndigelse
Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Center for Teknik og Miljø til at administrere reglerne og føre tilsyn efter
regulativet samt foretage ændringer i regulativets bilag på kommunalbestyrelsens vegne.
§ 9 Ikrafttrædelse
Dette regulativ træder i kraft den 1. januar 2012.
Samtidigt med ikrafttrædelse af dette regulativ ophæves følgende:
”Regulativ for jordflytning i Frederikshavn Kommune”
§ 10 Undtagelse/inddragelse af områder af områdeklassificeringen
De samlede områder, der er omfattet af det områdeklassificerede område, jf. jordforureningslovens § 50a, stk. 1, i
Frederikshavn Kommune, fremgår af bilag 1 til dette regulativ og som kan findes på Frederikshavn Kommunes
hjemmeside om jordforurening.
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. jordforureningslovens § 50a,
stk. 2 og 3.
Ejendomme, der er konstateret lettere forurenet eller er kortlagte, er omfattet af anmeldepligten i forbindelse med
flytning af jord, uanset om ejendommen ligger i et områdeklassificeret område eller ej.
§ 11 Analysefrie områder
Hvis kommunen har et dokumentationsgrundlag, der gør at jord - med en høj grad af sikkerhed - tilhører kategori 1 eller
2, er jorden undtaget fra dokumentationskravet i § 10 i jordflytningsbekendtgørelsen. Dette gælder for jord fra
områdeklassificeret område eller som anvendes til offentlig vej.
De områder, der er undtaget fra dokumentationskravet fremgår af bilag 2 til dette regulativ og Frederikshavn Kommunes
hjemmeside om jordforurening.
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§ 12 Skema til brug for anmeldelse af jordflytning
Anmeldelse af jordflytning efter jordflytningsbekendtgørelsens § 4 og § 9 skal i Frederikshavn Kommune ske ved brug af
skema, som angivet i bilag 3 til dette regulativ og som kan findes på Frederikshavn Kommunes hjemmeside om
jordforurening.
Et anmeldeskema kan også rekvireres hos Frederikshavn Kommunes borgerservicecentre på tlf. 98 45 55 00 eller på email borgerservice@frederikshavn.dk
Når kommunen kan tilbyde digital anmeldelse, kan denne løsning også anvendes. Dette vil fremgå af kommunens
hjemmeside om jordforurening.
Ejer, bruger, bygherre eller den der er ansvarlig for jordflytningen skal indgive anmeldelse eller sikre sig, at anmeldelse
sker eller er sket.
Forurenet jord kan flyttes til et modtageanlæg uden forudgående analyser, såfremt modtageanlægget er miljøgodkendt
hertil. Anmelder skal sikre sig, at det godkendte modtageanlæg efter modtagelsen foretager analyser og kategoriserer
jorden efter jordflytningsbekendtgørelsens bilag 1-3. Anmelder kan også selv sikre, at jorden er analyseret og
kategoriseret. Kravene hertil er beskrevet i jordflytningsbekendtgørelsen.

§ 13 Affaldsordning for husholdninger for jord, som er affald
§ 13.1 Hvad omfatter ordningen
Ordningen omfatter jord, som er husholdningsaffald, og som ikke håndteres i henhold til anden lovgivning.
(Definition af husholdningsaffald: Affald, som er frembragt af husholdninger, herunder dagrenovation, haveaffald,
storskrald, kildesorterede affaldsfraktioner og jord fra husholdninger. Husholdningsaffald kan enten være farligt eller
ikke-farligt.)
§ 13.2 Hvem gælder ordningen for
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.
§ 13.3 Beskrivelse af ordningen
§ 13.3.1 Kildesortering og kategorisering
Borgeren og grundejeren skal sikre, at jorden kildesorteres i forbindelse med opgravningen. Jord, som fremkommer i
forbindelse med bygge- og anlægsarbejder, skal sorteres fra det øvrige bygge- og anlægsaffald.
(Definition af kildesortering: Sortering på det sted, hvor affaldet genereres, i genanvendeligt, forbrændings- og
deponeringsegnet affald samt sortering efter materiale og anvendelsesform.)
Jorden skal – i den udstrækning det er relevant - sorteres i forurenet og uforurenet jord.
Den anmeldepligtige jord skal kategoriseres efter jordflytningsbekendtgørelsens bilag 3 som henholdsvis kategori 1 eller
2. Hvis den forurenede jord ikke kan henføres til kategori 1 eller 2, rettes henvendelse til kommunalbestyrelsen med
henblik på anden kategorisering.
§13.3.2 Opbevaring
Borgeren og grundejeren er ansvarlig for, at borgerens og grundejerens jord ikke opbevares på en måde, så der opstår
uhygiejniske forhold eller sker forurening af luft, vand eller jord, jf. miljøbeskyttelseslovens § 43.
Det er ikke tilladt at oplagre jord medmindre det er vurderet, hvorvidt der skal meddeles tilladelse hertil efter
miljøbeskyttelseslovens § 19 og denne i givet fald er givet.
§ 13.3.3 Genanvendelse af jord
Genanvendelse af jord omfattet af ordningen kan ske i overensstemmelse med ”bekendtgørelse om anvendelse af
restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald”
eller i overensstemmelse med en tilladelse efter § 19 eller § 33 i miljøbeskyttelsesloven.
Endelig vil rent jord kunne anvendes frit, i den udstrækning det ikke strider imod naturhensyn og planmæssige forhold.
Der er forbud mod tilførsel af rent jord til råstofgrave jf. jordforureningslovens § 52.
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§ 13.3.4 Jordflytning og anmeldelse
Flytninger af jord, jf. jordflytningsbekendtgørelsens § 2, skal anmeldes efter jordflytningsbekendtgørelsens regler om
anmeldelse og dokumentation i forbindelse med jordflytninger. Se i øvrigt § 12.
Anmeldeskemaet i dette regulativs bilag 3 jf. § 12, anvendes i forbindelse med jordflytninger.
§ 13.3.5 Aflevering af jordmængder ≤ 1m

3

3

Små jordmænger ≤ 1 m kan afleveres på Frederikshavn Kommunes genbrugspladser. Dette gælder både rent jord og
jord fra ejendomme omfattet af områdeklassificeringen, der formodes at være lettere forurenet. Disse jordmængder kan
afleveres uden anmeldelse.
Forurenet jord (f.eks. i forbindelse med uheld) samt jord fra forureningskortlage grunde må ikke afleveres på
genbrugspladserne, men henvises i stedet til Miljøanlægget på Stenvej 8 ved Ravnshøj. Aflevering her skal ske efter
aftale med pladspersonalet. Hvis jorden er fra forureningskortlagt grund skal der samtidig afleveres en anmeldelse for
jordflytningen.
§ 13.3.6 Aflevering af jordmængder > 1m

3

3

Jordmængder > 1 m kan afleveres til Miljøanlægget på Stenvej 8 ved Ravnshøj.
Udover dette kommunale anlæg er der endvidere andre kommunale og private anlæg, der kan modtage jord. Se
Frederikshavn Kommunes hjemmeside om jordforurening.
Er jorden omfattet af reglerne om jordflytning, er det en forudsætning, at Frederikshavn Kommune kan anvise jorden til
det pågældende modtageanlæg. Se § 13.3.7.
§ 13.3.7 Anvisning
Frederikshavn Kommune er forpligtiget til at anvise jord til videre håndtering, såfremt der anmodes herom. Anvisningen
sker i så fald til anlæg, der er godkendte til at modtage den konkrete jordtype.
På Frederikshavn Kommunes hjemmeside om jordforurening fremgår de godkendte anlæg, som kan modtage jord i
Frederikshavn Kommune. Der er angivet hvilke anlæg, der modtager hvilke typer jord.

§ 14 Affaldsordning for virksomheder for jord, som er affald
§ 14.1 Hvad omfatter ordningen
Ordningen omfatter jord, som er erhvervsaffald og som ikke håndteres i henhold til anden lovgivning.
(Definition af erhvervsaffald: Affald, som er frembragt af virksomheder, herunder dagrenovationslignende affald, havepark-affald, storskrald, bygge- og anlægsaffald, produktionsaffald, industriaffald, kildesorterede affaldsfraktioner og jord.
Erhvervsaffald kan enten være farligt eller ikke-farligt.)
Ordningen omfatter ikke erhvervsaffald, der skal klassificeres som genanvendeligt.
(Definition af genanvendelse: Enhver nyttiggørelsesoperation, hvor affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter,
materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål. Heri indgår omforarbejdning
af organisk materiale, men ikke energiudnyttelse og omforarbejdning til materialer, der skal anvendes til brændsel eller
opfyldningsoperationer.)
§ 14.2 Hvem gælder ordningen for
Ordningen gælder for alle virksomheder i kommunen.
§ 14.3 Beskrivelse af ordningen
§ 14.3.1 Kildesortering og kategorisering
Virksomheden skal sikre, at jorden kildesorteres i forbindelse med opgravningen. Jord, som fremkommer i forbindelse
med bygge- og anlægsarbejder, skal sorteres fra det øvrige bygge- og anlægsaffald.
(Definition af kildesortering: Sortering på det sted, hvor affaldet genereres, i genanvendeligt, forbrændings- og
deponeringsegnet affald samt sortering efter materiale og anvendelsesform.)
Jorden skal – i den udstrækning det er relevant - sorteres i forurenet og uforurenet jord.
Den anmeldepligtige jord skal kategoriseres efter jordflytningsbekendtgørelsens bilag 3 som henholdsvis kategori 1 eller
2.
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Hvis den forurenede jord ikke kan henføres til kategori 1 eller 2, rettes henvendelse til kommunalbestyrelsen med
henblik på anden kategorisering.
§14.3.2 Opbevaring
Virksomheden er ansvarlig for, at virksomhedens jord ikke opbevares på en måde, så der opstår uhygiejniske forhold
eller sker forurening af luft, vand eller jord, jf. miljøbeskyttelseslovens § 43.
Det er ikke tilladt at oplagre jord medmindre det er vurderet, hvorvidt der skal meddeles tilladelse hertil efter
miljøbeskyttelseslovens § 19 og denne i givet fald er givet.
§ 14.3.3 Jordflytning og anmeldelse
Flytninger af jord, jf. jordflytningsbekendtgørelsens § 2, skal anmeldes efter jordflytningsbekendtgørelsens regler om
anmeldelse og dokumentation i forbindelse med jordflytninger. Se i øvrigt § 12.
Anmeldeskemaet i dette regulativs bilag 3 jf. § 12, anvendes i forbindelse med jordflytninger.
§ 14.3.4 Aflevering af jordmængder ≤ 1m

3

3

Små jordmænger ≤ 1 m kan afleveres på Frederikshavn Kommunes genbrugspladser. Dette gælder både rent jord og
jord fra ejendomme omfattet af områdeklassificeringen, der formodes at være lettere forurenet. Disse jordmængder kan
afleveres uden anmeldelse.
Forurenet jord (f.eks. i forbindelse med uheld) samt jord fra forureningskortlage grunde må ikke afleveres på
genbrugspladserne, men henvises i stedet til Miljøanlægget på Stenvej 8 ved Ravnshøj. Aflevering her skal ske efter
aftale med pladspersonalet. Hvis jorden er fra forureningskortlagt grund skal der samtidig afleveres en anmeldelse for
jordflytningen.
§ 14.3.5 Aflevering af jordmængder > 1m

3

3

Jordmængder > 1 m kan afleveres til Miljøanlægget på Stenvej 8 ved Ravnshøj.
Udover dette kommunale anlæg er der endvidere andre kommunale og private anlæg, der kan modtage jord. Se
Frederikshavn Kommunes hjemmeside om jordforurening.
Er jorden omfattet af reglerne om jordflytning, er det en forudsætning, at Frederikshavn Kommune kan anvise jorden til
det pågældende modtageanlæg. Se § 14.3.5.
§ 14.3.6 Anvisning
Frederikshavn Kommune er forpligtiget til at anvise jord til videre håndtering, såfremt der anmodes herom. Anvisningen
sker i så fald til anlæg, der er godkendte til at modtage den konkrete jordtype.
På Frederikshavn Kommunes hjemmeside om jordforurening fremgår de godkendte anlæg, som kan modtage jord i
Frederikshavn Kommune. Der er angivet hvilke anlæg, der modtager hvilke typer jord.

Bilag
Regulativet indeholder følgende bilag, der i øvrigt kan findes på kommunens hjemmeside om jordforurening:
Bilag 1: Oversigtskort over de områder i kommunen, der er omfattet af områdeklassificeringen
Bilag 2: Oversigtskort over de områder i kommunen, der er undtaget dokumentationskrav (findes ikke pt.)
Bilag 3: Anmeldeskema

Således vedtaget af kommunalbestyrelsen i Frederikshavn Kommune den 21. december 2011.

Lars Møller
Borgmester
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