Regulativ for flytning af jord
1. Formål
Regulativet har til formål at sikre, at flytning af jord i Langeland Kommune sker efter
gældende regler.
2. Lovgrundlag
Dette regulativ er udfærdiget i henhold til følgende lovgivning;






Jordforureningsloven
Jordflytningsbekendtgørelsen
Affaldsbekendtgørelsen
Miljøbeskyttelsesloven
Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder
og om anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald.

3. Gyldigheds- og anvendelsesområde
Regulativet omfatter flytning af jord i Langeland Kommune, når jordflytningen er omfattet af
krav om anmeldelse og dokumentation jf. Jordflytningsbekendtgørelsen eller flytning af jord
som affald jf. Affaldsbekendtgørelsen.
Det drejer sig om:
1. Flytning af forurenet jord bort fra en ejendom der er lettere forurenet, hvor den er
opgravet
2. Flytning af jord bort fra den kortlagte ejendom, hvor den er opgravet
3. Flytning af jord bort fra et kortlagt delareal på en ejendom, hvor den er opgravet.
4. Flytning af jord bort fra et areal, som anvendes til offentlig vej.
5. Flytning af jord bort fra en ejendom, der er omfattet af områdeklassificering, hvor den
er opgravet.
6. Flytning af jord bort fra et godkendt modtageranlæg for jord.
7. Flytning af jord som affald.
4. Områder omfattet af områdeklassificeringen
De områder, der er omfattet af områdeklassificeringen kan findes på kommunens hjemmeside
www.langelandkommune.dk.
5. Øvrige områder med jordforurening
Ejendomme hvorpå der er konstateret forurening eller som er helt eller delvist kortlagte, men
som ligger uden for områdeklassificeringen er stadig omfattet af anmeldepligten i forbindelse
med flytning af jord.
Ejendomme som er blevet kortlagt kan findes på Region Syddanmarks hjemmeside;
www.regionsyddanmark.dk.
6. Jord som affald
Jord fra de områder, der ikke er omfattet af afsnit 3 punkt 1-6, og hvor jord skal bortskaffes i
henhold til Affaldsbekendtgørelsen, er ikke omfattet af anmeldepligten.
Bortskaffes jorden til godkendt modtageanlæg skal det følges af en deklarationsblanket for ren
jord. Blanketten kan fås på modtageanlægget.
Jord som affald, som ikke tilkøres et godkendt modtageanlæg, bør screenes med en frekvens
på 1 prøve pr. 200 ton, for at sikre modtageren, at jorden er ren.

7. Sortering og håndtering af jord
Den ansvarlige for jordhåndteringen har pligt til at sikre, at jorden kildesorteres i forbindelse
med opgravning.
Jord skal sorteres i forurenet og uforurenet jord. Indeholder det forurenede jord forskellige
forureningsgrader, skal jorden sorteres efter de forskellige forureningsgrader.
Jord som indeholder andre affaldsfraktioner og som ikke kan frasorteres, skal deponeres.
Jord som fremkommer i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder og som kan genanvendes,
skal sorteres fra det øvrige bygge- og anlægsaffald.
Det er ikke tilladt at oplagre forurenet eller lettere forurenet jord, medmindre der er meddelt
tilladelse hertil efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 eller godkendelse efter
Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5.
Ejere og brugere af fast ejendom skal straks underrette Langeland Kommune, hvis de
konstaterer en forurening af ejendommens jord eller undergrund.
8. Procedure for anmeldelse
Anmeldelse af jordflytning i henhold til Jordflytningsbekendtgørelsen, skal ske ved brug den
digitale løsning der findes på Langeland Kommunes hjemmeside www.langelandkommune.dk.
Under selvbetjening kan du anmelde jordflytning via et digitalt selvbetjeningsskema.
Hjælp til anmeldelser kan fås ved henvendelse til Infrastruktur på tlf.: 63 51 60 46
Anmelder af en jordflytning kan være ejer, bruger, bygherre, entreprenør eller andre, der er
ansvarlige for den faktiske flytning af jorden.
Den anmeldepligtige jord skal analyseres og kategoriseres efter retningslinjerne i
Jordflytningsbekendtgørelsens bilag 2 og bilag 3. Prøvetagning skal følge bestemmelserne i
Jordflytningsbekendtgørelsens bilag 1.
Jord, hvor forureningskategorien er ukendt, kan flyttes til et godkendt modtageanlæg uden
forudgående analyser, såfremt der er indgået en aftale herom med modtageranlæg. Dog skal
anmelder sikre sig, at det godkendte modtageanlæg efter modtagelsen foretager analyser og
kategoriserer jorden efter jordflytningsbekendtgørelsens bilag 1-3.
Ved væsentlige ændringer i mængde eller kategori, skal anmelder straks kontakte Langeland
Kommune med henblik på eventuelt fornyet klassificering eller anvisning.
9. Jord til kommunens genbrugsplads
Udgør den samlede jordflytning fra din ejendom maksimalt 1 m3, kan du flytte jorden uden
anmeldelse, såfremt der er tale om områdeklassificeret jord fra en ejendom som ikke er
kortlagt eller delvist kortlagt af Region Syddanmark.
Bemærk: Forurenet jord skal afleveres på et godkendt modtageanlæg og må IKKE afleveres på
kommunens genbrugspladser.

10. Økonomi
Kommunens udgifter til administration af anmeldepligten og til regulativer om anmeldepligt
finansieres over affaldsgebyret, jf. Miljøbeskyttelsesloven.
12. Klage
Langeland Kommunes afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
13. Overtrædelse og straf
Overtrædelse af håndtering af jord i henhold til dette regulativ straffes med bøde.
Straffen kan stige i indtil 2 år, hvis overtrædelsen 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. strafansvar efter reglerne i Straffeloven.
14. Ikrafttrædelse
Dette regulativ træder i kraft i 10. august 2015 og erstatter tidligere regulativer,
Vedtaget af Langeland Kommunalbestyrelse i mødet den 10. august 2015

