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§ 1. Formål
Formålet med dette regulativ er:

- At fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, og som ikke er om-
fattet af anden lovgivning.

- At inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen jf. jordforure-
ningslovens § 50 a, stk. 2 og 3.

- At fastlægge regler for anmeldelse af jordflytning- digital løsning
- At fastlægge en anvisningsordning for jord som er affald jf. miljøbeskyttel-

seslovens § 45, stk.4.

Stk. 2. Regulativer gælder for alle borgere, grundejere og virksomheder i Nordfyns 
Kommune. Hensigten med regulativet er at forebygge forurening, uhygiejniske for-
hold for miljø og mennesker, samt begrænse ressourceanvendelse ved at fremme 
genanvendelse af jord.

§ 2. Lovgrundlag
Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig:

- Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)
- Lov om forurenet jord (Jordforureningsloven)
- Bekendtgørelse om Affald (Affaldsbekendtgørelsen)
- Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og – aktører m.v. 
  (Affaldsaktørbekendtgørelsen)
- Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af
  jord (Jordflytningsbekendtgørelsen) og senere ændringer heraf.
- Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og 
  anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret, ikke-forurenet bygge- og 
  anlægsaffald (Restproduktbekendtgørelsen)

Stk. 2. Regulativets bestemmelser om håndtering af jord, som er er affald finder 
anvendelse medmindre der er fastsat særlige regler i anden lovgivning. I praksis er 
denne anden lovgivning Jordstyringsregulativet, af d. 20. september 2008.

§ 3. Definitioner
De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der frem-
går af den til enhver tid gældende affaldsbekendtgørelse og jordflytningsbekendt-
gørelse.

§ 4. Gyldighedsområde
Regulativet gælder for alle private borgere, grundejere og virksomheder i Nordfyns 
Kommune.

§ 5. Anvendelsesområde
Regulativet omfatter jord, der ønskes anvist som affald og som ikke er omfattet af 
anmeldepligt (jf. Jordstyringsregulativet) og hvor der samtidig ikke er tegn på foru-
rening af jorden. 

Stk. 2. Nordfyns Kommune afgør i tvivlstilfælde, om jord skal betragtes som affald 
og dermed skal håndteres i overensstemmelse med retningslinjerne i dette regula-
tiv. Endvidere afgør Nordfyns Kommune om hvordan jord skal klassificeres eller 
sorteres, ved tvivlstilfælde.
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Stk. 3. Flytninger af jord som ikke er omfattet af regulativet
- Ikke forurenet jord eller lettere forurenet jord, der er opgravet i forbindelse 

med vejarbejder og som lægges i samme vejareal jf. Lov om offentlig veje 
§2

- Jord der ikke flyttes uden for den matrikel, hvor den er opgravet, og som 
genanvendes på stedet i overensstemmelse med tilladelse efter Miljøbeskyt-
telsesloven eller efter reglerne i Restproduktbekendtgørelsen.

- Jord, der eksporteres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rå-
dets forordning nr. 1013/2006 af 14. juni 2006 om overførsel af affald og 
import/eksportbekendtgørelsen.

§ 6. Anmeldepligt
Omfattet af anmeldepligt er:

- Flytning af forurenet jord fra den ejendom, hvor den er opgravet
- Flytning af jord fra områdeklassificerede arealer
- Flytning af jord fra en kortlagt ejendom
- Flytning af jord fra en kortlagt del af ejendom
- Flytning af jord fra et areal, som anvendes til offentlig vej
- Flytning af jord fra et godkendt modtageanlæg

Stk. 2. Hvis den samlede jordflytning udgør 1 m3 eller mindre fra en kortlagt ejen-
dom, kan jorden afleveres uden forudgående anmeldelse på et godkendt modtage-
anlæg.

Stk. 3. Hvis den samlede jordflytning fra områdeklassificerede ejendomme og let-
tere forurenede ejendomme udgør 1 m3 eller mindre, kan jorden afleveres på et 
godkendt modtageanlæg, uden anmeldelse.

Stk. 4. Anmeldelse af jordflytning skal ske på www.jordweb.dk. 
Anmelder kan være ejer, bygherre, entreprenør eller den, der er ansvarlig for den 
faktiske flytning af jorden.

På kommunens hjemmeside kan man tilgå et digitalt kort over ejendomme og area-
ler der er kortlagte og områdeklassificerede. 

§ 7. Analysefrie delområder inden for det områdeklassificerede område
Jord, der flyttes fra delområder, som er kategoriseret i kategori 1 hhv. kategori 2 af 
Nordfyns Kommune er undtaget fra dokumentationskravet i § 10 i jordflytningsbe-
kendtgørelsen.

§ 8. Affaldsproducentens pligter
Flytning og bortskaffelse af jord der er omfattet af regulativet skal ikke anmeldes til 
kommunen. 

Flytning af forurenet og lettere forurenet jord er ikke omfattet af regulativet og skal 
anmeldes og håndteres som angivet i Jordstyringsregulativet.

Virksomheder, borgere og grundejere skal sortere sit affald jf. reglerne i Nordfyns 
Kommunes husholdningsaffaldsregulativ og erhvervsaffaldsregulativ.
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Stk. 2. Aflevering på genbrugspladser.
Ved aflevering på genbrugspladser af jord, der er omfattet af regulativet, følges be-
stemmelserne i §§ 21 og 26 i Nordfyns Kommunes regulativ for husholdningsaffald 
eller § 11 i Nordfyns Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

Stk. 3. Anvisning af jord, som er affald
Borgere, grundejere eller virksomheder der ønsker at kommunen anviser jord, som 
er omfattet af regulativet, skal benytte www. Jordweb.dk, der er angivet i Jordsty-
ringsregulativet.

§ 9. Kildesorteret og kategoriseret jord, som ikke genanvendes
Kildesorteret og kategoriseret jord, der ikke skal eller kan genanvendes til bygge- 
og anlægsaktivitet, skal føres til et miljøgodkendt anlæg for jordrensning eller 
deponering, der foretager den videre håndtering. Nordfyns Kommune kan anvise 
hvilke jordmodtagere, der kan benyttes. 

Stk. 2. Jorden skal sorteres i forurenet og ikke-forurenet jord. Det skal sikres, at 
jorden sorteres i umiddelbar forbindelse med det enkelte gravearbejder, så der ikke 
forekommer sammenblanding af ikke-forurenet og forurenet jord.

Stk. 3. Jord, der ikke er kildesorteret eller klassificeret, skal føres til et karterings-
anlæg, der foretager sortering og klassificering med henblik på den videre håndte-
ring.

§ 10. Jord blandet med andre affaldsfraktioner
Hvis jorden indeholder andre affaldsfraktioner, som f. eks.: beton, brokker, tjære, 
asfalt, tagpap, metal, skærver, slagger eller lignende, skal disse sorteres fra og 
håndteres i henhold til regulativerne for erhvervs- og husholdningsaffald i Nordfyns 
Kommune. Kan disse fraktioner ikke sorteres fra, skal jorden sendes til jordrens-
ning eller deponeres, medmindre disse fraktioner forekommer i ubetydelige mæng-
der, hvilket modtageanlægget afgør. 

Stk. 2. Hvis den forurenede jord ikke kan henføres til kategori 1 eller 2, rettes hen-
vendelse til Nordfyns Kommune med henblik på anden kategorisering.

§ 11. Jord som ikke er omfattet af øvrig regulering
Jord som ikke er omfattet af øvrige bestemmelser i dette regulativ, eller anden re-
gulering, skal anmeldes til Nordfyns Kommune, med henblik på konkret anvisning.

§ 12. Opbevaring af jord
Opgravet jord, som er konstateret forurenet, skal opbevares på en måde, så der 
ikke opstår uhygiejniske forhold eller så der er risiko for forurening af luft, vand el-
ler jord, jf. Miljøbeskyttelsesloven.

Stk. 2. Midlertidige oplag af opgravet jord skal følge reglerne i Genanvendelsesbe-
kendtgørelsen. Oplag der har længerevarende eller permanent karakter skal nor-
malt godkendes efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 eller § 33.
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Stk. 3. Ejer og brugere af fast ejendom skal straks underrette Nordfyns Kommune, 
hvis der konstateres, eller der opstår mistanke om en forurening af ejendommens 
jord eller undergrund jf. Miljøbeskyttelsesloven.

§ 13. Transport af Jord
Transport af jord, der er omfattet af regulativer, skal foregå i henhold til gældende 
regler, så det sker på en miljømæssig forsvarlig måde. Spild og støvgener skal und-
gås.

Stk.2. Transportøre har pligt til at sikre sig, at transporten ledsages af anmeldel-
sen, forinden jorden flyttes til anvist håndtering. Transportøren skal på kommunens 
forlangende forevise anmeldelsen af jordflytningen eller anden dokumentation her-
for.

§ 14. Områdeklassificering
Som følge af jordforureningslovens § 50a, gælder er den til enhver tid gældende 
byzone, jf. planlovens § 34, klassificeret som lettere forurenet og dermed omfattet 
af anmeldepligten

Stk. 2. De grundlæggende kriterier for kommunens vurdering af om et område skal 
undtages eller inddrages i områdeklassificering fremgår af Miljøstyrelsens ”Vejled-
ning om områdeklassificering nr. 3, 2007”. Nordfyns Kommune foretager område-
klassificeringen.

§ 15. Tilsyn
Nordfyns Kommune administrerer regulativet og fører tilsyn med, at jord håndteres 
og opbevares i overensstemmelse med gældende lovgivning og dette regulativs be-
stemmelser, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 65, stk. 1 og Jordforureningslovens § 65, 
stk. 1. 

Stk. 2. I tilfælde af uheld ved håndtering eller behandling af jord skal Nordfyns 
Kommune straks underrettes af skadevolder. 

§ 16. Gebyrer
Kommunalbestyrelsen kan fastsætte gebyrer i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 
48, samt affaldsaktørbekendtgørelsen og affaldsbekendtgørelsen.
Gebyrerne fremgå af et gebyrblad som er tilgængeligt på Nordfyns Kommunes 
hjemmeside, jf. affaldsaktørbekendtgørelsen. 

§ 17. Klage
Nordfyns Kommunes afgørelser i henhold til regulativet kan ikke påklages til anden 
administrativ myndighed, jf. affaldsbekendtgørelsens § 101 og jordflytningsbe-
kendtgørelsens § 18.

Indskærpelser af regulativet efter miljøbeskyttelseslovens §69, stk. 1, kan ikke på-
klages til anden administrativ myndighed, jf. miljøbeskyttelseslovens §69, 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 jordforureningslovens §77, stk. 1.
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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 belig-
gende. Statsforvaltningen beslutter selv, om der er tilstrækkeligt grundlag for at 
rejse en tilsynssag, jf. §48 a i den kommunale styrelseslov.

§ 18. Overtrædelse og straf
Overtrædelse straffes i henhold til § 19 i Jordflytningsbekendtgørelsen, § 80 i
Affaldsbekendtgørelsen og § 37 i affaldsaktørbekendtgørelsen.

§ 19. Bemyndigelse
Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Administrationen til at træffe afgørelser efter 
regulativet.

§ 20. Ikrafttrædelse
Regulativet træder i kraft den 1. juli 2021.

Således vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. juni 2021.
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