
Forureningsundersøgelse 
En miniguide 

 
Guiden her kan primært anvendes ved mindre forureningsundersøgelser i for-
bindelse med områdeklassificering.  
 
Områdeklassificeringen er indført pr. 1. januar 2008 og omfatter som ud-
gangspunkt alle arealer i byzone. Du kan finde et kort på kommunens hjem-
meside, der viser om din ejendom er beliggende i byzonen.  
 
Hvis din ejendom ligger i det områdeklassificerede område, skal der foretages 
analyser af jorden, inden jord må flyttes væk fra grunden.  
 
Anbefaling: 
Når der skal udtages prøver, bør der lægges en strategi for prøvetagningen. 
Det anbefales, at du kontakter et firma (entreprenør, rådgivende ingeniørfirma 
eller lignende), der til daglig arbejder med dette.  En liste over rådgivere som 
arbejder med jordforurening i området kan ses på kommunens hjemmeside. 
Det skal understreges, at listen langt fra er fuldstændig, og at andre udmærket 
kan udføre arbejdet. 
 
Hvis du bare kommer med en pose jord til kommunen eller et analysefirma, 
kan det efterfølgende give dig problemer. Det skyldes, at det er vigtigt at vide, 
hvordan og hvor prøverne er taget, ellers kan beviset være tabt, og arbejdet 
skal gøres om.   
 
Prøver – antal og udtagning:  
Jordens placering forud for 
flytning  

Minimumsprøveantal 
ved jordflytning  

Anvendelse som kræver 
at jorden er uforurenet  

Jord fra kortlagte arealer  1 prøve pr. 30 ton  1 prøve pr. 30 ton  

Jord fra klassificerede områ-
der og offentlige vejarealer 
(dog ikke kortlagte arealer)  

1 prøve pr. 120 ton  1 prøve pr. 30 tons  

Ved kendte konkrete forureninger kan det blive nødvendigt med flere prøver for at af-
grænse forureningen.  
 

Der er ikke krav om akkrediteret prøvetagning, men det er vigtigt at kunne be-
vise, hvor og hvordan prøverne er udtaget. Hver prøve skal blandes af mindst 
5 del prøver. Prøvetagningsstederne skal indtegnes på et kort.  
 
Analyser skal udføres af et akkrediteret firma. 
 
Kategorisering:  
Det er kommunen, der foretager kategoriseringen af jorden. Værdierne for ka-
tegori 1 og 2 jord findes på kommunens hjemmeside: www.vesthimmerland.dk 
 
Analyseparametre:  

Forureningskilder/historik  Parametre, der som minimum bør analyseres for  

Diffus forurening (område-
klassificerede arealer) Total kulbrinter, benz(a)pyren, PAH, Cd, Cu, Pb, Zn  

Veje, rabatjord m.m. Total kulbrinter, benz(a)pyren, PAH, Cd, Cu, Pb, Zn  

For andre forureningskilder skal analyseparametrene tilpasses den aktuelle 
forurening. Opnås der ved analysearbejdet indikation på andre forureningsty-
per, skal der foretages en selvstændig analyse for disse komponenter.  
 
Erklæring: 
Hvis der er foretaget en forureningsundersøgelse, kan du efterfølgende bede 
kommunen om en erklæring om forureningstilstanden på grunden. Når du har 
en sådan erklæring, kan du i fremtiden undgå at tage prøver før en jordflyt-
ning. En erklæring kan selvfølgelig også bruges i salgsøjemed, men erklærin-
gen kan dog forældes. 
 
Husk: 
Inden der flyttes jord fra ejendommen, skal det anmeldes til og godkendes af 
kommunen. Der skal være udført analyser inden anmeldelsen af jordflytnin-
gen. Du kan finde et anmeldeskema til jordflytning på kommunens hjemme-
side.  
 
Yderligere information:  
Kommunens hjemmeside: www.vesthimmerland.dk. Her kan du også finde 
yderligere information om områdeklassificering og jordflytning. 


