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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 Hedensted Kommune med henblik på at 
forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker og begrænse ressour-
ceanvendelsen 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. miljøbeskyttelseslo-
vens § 45, stk. 4, med henblik på at etablere og skabe rammerne for velfungerende 
kommunale ordninger. Reglerne tager ligeledes sigte på at normere de praktiske forhold i 
forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og –håndteringen.  
 
§ 1.2 Områdeklassificering og jordflytning.  
Formålet med dette regulativ er udover det i § 1.1 nævnte at inddrage og undtage områ-
der fra områdeklassificeringen i Hedensted Kommune, jf. jordforureningslovens § 50a, 
stk. 2 og 3.  
Formålet er endvidere at fastlægge delområder i Hedensted Kommune, hvor jorden med 
en høj grad af sikkerhed kan henføres til kategori 1 eller 2, jf. jordflytningsbekendtgørel-
sens bilag 3, samt angive hvor der ikke skal foretages analyser inden for det område-
klassificerede område i forbindelse med jordflytning.  
Regulativet har desuden til formål at fastlægge skema til brug for anmeldelse af jordflyt-
ning.  
 

§ 2 Lovgrundlag 
  
Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)  
Lov om forurenet jord (Jordforureningsloven)  
Bekendtgørelse om affald (Affaldsbekendtgørelsen)  
Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord (jord-
flytningsbekendtgørelsen)  
Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og 
om anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald (Restproduktbekendtgø-
relsen) 
 

§ 3 Definitioner 
  
De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår af 
den til enhver tid gældende affaldsbekendtgørelse, jordforureningslov og jordflytningsbe-
kendtgørelse.  
 

§ 4 Anvendelsesområde  
 
Regulativets bestemmelser om håndtering af jord, som er affald, finder anvendelse, 
medmindre det er fastsat særlige regler i anden lovgivning.  
Regulativets bestemmelser om områdeklassificering, analysefrie delområder og anmel-
delsesskema for flytning af jord finder anvendelse efter deres ordlyd, uanset om jorden, 
som er omfattet af bestemmelsen, er at anse som affald.  
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§ 5 Pligter og rettigheder 
 
§ 5.1 Anmeldelse af jordflytning  
Enhver skal ved jordflytning sikre, at jordflytningen anmeldes til kommunalbestyrelsen i 
overensstemmelse med jordflytningsbekendtgørelsens § 2: 
 

o Flytning af forurenet jord bort fra den ejendom, hvor den er opgravet 
o Flytning af jord bort fra en kortlagt ejendom, hvor den er opgravet (V1 eller V2 

kortlagt) 
o Flytning af jord fra en kortlagt del af en ejendom, hvor den er opgravet (V1 eller 

V2 kortlagt) 
o Flytning af jord fra et areal, som anvendes som offentlig vej, hvor den er opgra-

vet 
o Flytning af jord fra en ejendom, som er omfattet af områdeklassificering, hvor 

den er opgravet 
o Flytning af jord bort fra et godkendt modtageanlæg for jord. 

 
 
§ 5.1.1 Flytning af 1 m³ jord eller mindre fra kortlagte ejendomme 
Hvis den samlede jordflytning udgør 1 m³ eller mindre, kan jorden afleveres uden forud-
gående anmeldelse til kommunalbestyrelsen på et godkendt modtageanlæg. I sådanne 
tilfælde afleveres anmeldelsen til modtageanlægget sammen med jorden. 
 
§ 5.1.2 Flytning af 1 m³ jord eller mindre fra områdeklassificerede og lettere forurenede 
ejendomme 
Hvis den samlede jordflytning udgør 1 m³ eller mindre, kan jorden afleveres uden forud-
gående anmeldelse til kommunalbestyrelsen på et godkendt modtageanlæg. 
 

§ 6 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 Hedensted Kommunes hjemmeside, 
jf. affaldsbekendtgørelsen. 
 

§ 7 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.  
 

§ 8 Klage m.v. 
 
Kommunalbestyrelsens afgørelser i henhold til regulativet kan ikke påklages til anden 
administrativ myndighed, jf. affaldsbekendtgørelsens § 101 og jordflytningsbekendtgø-
relsens § 18. 
 
Indskærpelser af regulativet efter miljøbeskyttelseslovens § 69, stk.1, kan ikke påklages 
til anden administrativ myndighed, jf. miljøbeskyttelseslovens § 69, stk. 3. 
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Afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven og jordforureningsloven kan, medmindre andet 
fremgå af lovens bestemmelser, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet jf. miljøbeskyt-
telseslovens § 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 myndig-
heder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, ind-
bringes for statsforvaltningen i den region, hvori kommunen er beliggende. Statsforvalt-
ningen beslutter selv, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag, jf. § 48 
a i den kommunale styrelseslov. 
 

§ 9 Overtrædelse og straf  
 
Overtrædelse af regulativet straffes med bøde, jf. affaldsbekendtgørelsens § 101, 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, herun-
der ved besparelser.  
 
Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffe-
lovens 5. kapitel, jf. affaldsbekendtgørelsens § 102, stk. 3, og jordflytningsbekendtgørel-
sens § 19, stk. 3.  
 

§ 10 Bemyndigelse 
 
Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Teknik & Miljø til at træffe afgørelser efter dette 
regulativ på kommunalbestyrelsens vegne. Kommunalbestyrelsen har endvidere bemyn-
diget Teknik & Miljø til at ændre i bilagene til dette regulativ. 
 

§ 11 Ikrafttrædelse 
  
Dette regulativ træder i kraft den 1. januar 2012.  
 
Samtidigt med ikrafttrædelse af dette regulativ ophæves følgende:  
 
Jordflytningsregulativ af 8. maj 2008. 
 
Således vedtaget af kommunalbestyrelsen i Hedensted Kommune den 13. december 
2011.  
 
 
 
 
Borgmester Kirsten Terkilsen  Kommunaldirektør Jesper Thyrring Møller  
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Særlig del  
 

Områdeklassificering  
 

§ 12 Undtagelse/inddragelse af områder af områdeklassificeringen 
  

De samlede områder, der er omfattet af det områdeklassificerede område, jf. jordforure-
ningslovens § 50a, stk. 1, i Hedensted Kommune, fremgår af bilag 1 til dette regulativ og 
Hedensted Kommunes hjemmeside: www.hedensted.dk.  
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 inddra-
get i områdeklassificeringen, jf. jordforureningslovens § 50a, stk. 2 og 3.  
 

§ 13 Nedkategorisering 
 

Hvis jord, som Hedensted Kommune i henhold til jordflytningsbekendtgørelsens bilag 3 
har kategoriseret som kategori 2 ønskes nedkategoriseret til kategori 1, skal jordflytnin-
gen dokumenteres med det antal analyser, der fremgår af jordflytningsbekendtgørelsen.  
 

Anmeldeskema til jordflytning 
 

§ 14 Skema til brug for anmeldelse af jordflytning 
  

Anmeldelse af jordflytning efter jordflytningsbekendtgørelsens § 4 og § 9 skal i Heden-
sted Kommune ske ved brug af skema, som angivet i bilag 2 til dette regulativ og på He-
densted Kommunes hjemmeside: www.hedensted.dk.  
 
 

Affaldsordning for jord  
 

§ 15 Ordning for jord, som er affald  
 
§ 15.1 Hvad er jord, som er affald  
Ordningen omfatter jord, som er omfattet af § 3, nr. 20 og 30, jf. § 1 i affaldsbekendtgø-
relsen, som ikke håndteres i henhold til anden lovgivning.  
Ordningen omfatter ikke affald, jf. § 3, nr. 20, der skal klassificeres som genanvendeligt, 
jf. § 3, nr. 27.  
 
§ 15.2 Hvem gælder ordningen for  
Ordningen gælder for alle private borgere, virksomheder og grundejere i kommunen.  
 
§ 15.3 Beskrivelse af ordningen 
§ 15.3.1 Kildesortering  
Borgeren, virksomheden og grundejeren skal sikre, at jorden sorteres i overensstemmel-
se med § 3, nr. 35 i affaldsbekendtgørelsen, i forbindelse med opgravningen.  
Jorden skal sorteres i forurenet og uforurenet jord.  
Den anmeldepligtige jord skal kategoriseres efter jordflytningsbekendtgørelsens bilag 3 
som henholdsvis kategori 1 eller kategori 2.  
Hvis den forurenede jord ikke kan henføres til kategori 1 eller 2, rettes henvendelse til 
kommunalbestyrelsen med henblik på anden kategorisering.  
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Jord, som fremkommer i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder, og som kan genan-
vendes skal sorteres fra det øvrige bygge- og anlægsaffald. 
 
§ 5.3.2 Opbevaring af affald  
Borgeren og grundejeren er ansvarlig for, at ejendommens affald ikke opbevares på en 
måde, så der opstår uhygiejniske forhold eller sker forurening af luft, vand eller jord, jf. 
miljøbeskyttelseslovens § 43.  
 
Ejere og brugere af fast ejendom skal straks underrette tilsynsmyndigheden, hvis de 
konstaterer en forurening af ejendommens jord eller undergrund, jf. Miljøbeskyttelseslo-
vens § 21.  
 
Det er ikke tilladt at oplagre affald, medmindre der er meddelt tilladelse hertil efter mil-
jøbeskyttelseslovens § 19 eller godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. 
 
 
§ 15.3.3 Genanvendelse af jord  
Genanvendelse af jord omfattet af ordningen kan ske i overensstemmelse med restpro-
duktbekendtgørelsens regler.  
 
§ 15.3.4 Jordflytning, herunder anmeldelse heraf  
Flytninger af forurenet jord, jf. jordflytningsbekendtgørelsens § 2, skal anmeldes efter 
jordflytningsbekendtgørelsens regler om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med 
jordflytninger.  
Anmeldeskemaet i regulativets bilag 2, jf. § 14, anvendes i forbindelse med jordflytnin-
ger.  
 
§ 15.3.5 Aflevering på genbrugspladsen  
Ved aflevering af jord på genbrugspladsen finder bestemmelserne i regulativet for hus-
holdningsaffald og regulativ for erhvervsaffald anvendelse.  
 
§ 15.3.6 Anvisning af jord, som er affald  
Kildesorteret og kategoriseret jord skal afhængigt af kategoriseringen føres til et af god-
kendt anlæg for jordrensning eller deponering, der foretager den videre håndtering.  
Jord, der ikke er kildesorteret og kategoriseret, skal føres til et godkendt karteringsan-
læg, der foretager sortering og kategorisering med henblik på den videre håndtering.  
Jord, der indeholder andre affaldsfraktioner, som ikke kan frasorteres, skal deponeres.  
Af regulativet bilag 3 og Hedensted Kommunes hjemmeside www.hedensted.dk fremgår 
de godkendte anlæg, som kan modtage jord under denne ordning i Hedensted Kommu-
ne. Det er i bilaget angivet hvilke anlæg, der modtager hvilke typer jord.  
 
§ 15.3.7 Transport af affald 
Transport af affald skal foregå i henhold til gældende regler, så det sikres, at det sker på 
en miljømæssig forsvarlig måde, herunder særligt vurderet i forhold til jordens aktuelle 
forureningsindhold og –koncentration. Spild- og støvgener skal undgås. 
 
 
 


