
Jordflytning 
Nye regler for jordflytning pr. 1/1 2008 

 
1. januar 2008 trådte nye regler om jordflytning i kraft. 
Grunden til ændringen er indførelsen af 
områdeklassificering, som medfører en udvidelse af 
anmeldepligten ved flytning af jord.  
Områdeklassificering betyder, at al jord i byzonen som 
udgangspunkt anses for at være lettere forurenet. 
Områdeklassificeringen er indført som en konsekvens af, 
at grænseværdierne for kortlægning er hævet for nogle 
forurenende stoffer samt erfaringer om, at byjord typisk er 
lettere forurenet. 
Al opgravning og flytning af jord fra forurenede grunde (V1 

og V2 kortlagte), arealer i områdeklassificerede områder (byzone) samt fra 
offentlig vej skal anmeldes til kommunen. 
 
Ny bekendtgørelse 
Med den nye jordflytningsbekendtgørelse er der indført forskellige forenklin-
ger som:  
- Mulighed for at anmelde flere jordflytninger samlet  
- Standardiserede krav til prøvetagning, analyse og inddeling af jorden i 

forureningskategorier   
- Mulighed for at modtageanlægget kan foretage de nødvendige analyser 

m.v.  
 
Den der iværksætter flytningen af jorden (ejer, bruger, bygherre eller entre-
prenør), er ansvarlig for at anmelde flytningen.  
Den der er ansvarlig for den faktiske flytning af jorden (ejer, bruger, bygher-
re, entreprenør eller vognmand), skal sikre sig, at der er indsendt en anmel-
delse. Hvis dette ikke er foretaget, skal en anmeldelse indsendes, før jorden 
kan flyttes.  
 
Krav til analyser af jorden 
I den nye jordflytnings-bekendtgørelse ændres kravene til antallet af analy-
ser af jorden, der ønskes flyttet.   
I nedenstående tabel angives det minimumsantal af jordprøver, der skal ud-
tages til analyse, for at der er tale om repræsentative prøver, efter at even-

tuelle hot-spots er afgrænset. Hver prøve til analyse skal blandes ud fra 
mindst 5 delprøver. Modtageren kan kræve, at der skal udtages flere prøver 
til analyse.  
 
Jordens placering forud for 
flytning  

Minimumsprøveantal ved 
jordflytning  

Prøveantal hvor slutanven-
delsen er uforurenet  

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

Jord fra områdeklassificerede 
områder, offentlige vejarealer  1 prøve pr. 120 ton  1 prøve pr. 30 tons  

*Prøveantallet kan reduceres, såfremt det sker i overensstemmelse med en plan for jordens 
håndtering. Planen skal godkendes af kommunen.    

 
Krav til analyseparametre 
For områdeklassificerede arealer og offentlige vejarealer (lettere forurenet 
jord) sætter den nye jordflytningsbekendtgørelse krav til, hvilke parametre 
der skal analyseres for. I nedenstående tabel kan parametrene ses.    
 
Forureningskilder/historik  Parametre, der som minimum bør analyseres for  

Diffus forurening, områdeklas-
sificerede områder Total kulbrinter, benz(a)pyren, PAH, Cd, Cu, Pb, Zn  

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

  
Opnås der ved analysearbejdet indikation af eller kendskab til andre forure-
ningstyper, skal der foretages yderligere analyse heraf. 
For al andet forurenet jord (andre forureningskilder) skal analyseprogrammet 
sammensættes på baggrund af viden om de specifikke aktiviteter, der har 
været på arealet. Kommunen fastsætter i disse tilfælde, hvilke parametre der 
skal analyseres for.  
 
Kategorisering af jord: 
I den nye bekendtgørelse er der også indført en ny kategorisering af jord.  
Dermed bortfalder alle tidligere kendte kategorier / jordklasser.  
Kategori 1 jord er ”ren jord”, hvor anvendelsen er næsten fri. Kategori 2 jord 
er ”lettere forurenet jord” og svarer til det, der forventes at kunne findes i om-
rådeklassificerede områder. Jord som er kraftigere forurenet klassificeres af 
kommunen. 



På kommunens hjemmeside kan du finde værdierne (jordkvalitetskriterier og 
afskæringskriterier) for, hvornår jord er rent, lettere forurenet eller forurenet.  
 
Hvilke pligter har kommunen 
Efter modtagelse af en anmeldelse kan kommunen inden for 4 uger kræve 
flere oplysninger og analyser af jorden, hvis det vurderes nødvendigt. 
Efter modtagelse af de supplerende oplysninger har kommunen endnu 2 
uger til evt. at kræve flere oplysninger. 
Hvis ikke anmelder har hørt fra kommunen inden for nævnte tidsfrister kan 
jordflytningen gennemføres som anmeldt. 
Kommunen kan stille vilkår for anvendelsen af jorden eller modsætte sig, 
hvis jorden for eksempel ønskes anvendt i en råstofgrav. 
 
Anmelders, transportørs og modtagers forpligtigelser 
Anmelderen skal sørge for, at en kopi af anmeldelsen fungerer som følge-
seddel, der skal følge jorden under den faktiske flytning.  
Ændres forholdene for jordflytningen sig, skal anmelderen ajourføre følge-
sedlen.  

 
Ændrede forhold kan være, at: 

• kommunen beder om yderligere 
oplysninger eller analyser,  

• tidspunktet for jordflytningen 
ændres  

• jordmængden ændres 
væsentligt  

 
Den ajourførte følgeseddel skal påføres ny dato og referere til datoen på den 
oprindelige følgeseddel.  
En kopi af den ajourførte følgeseddel skal sendes til kommunen, og den skal 
også udleveres til transportøren af jorden.  
Transportøren skal påføre sit navn og sin adresse på følgesedlen samt op-
bevare et eksemplar af følgesedlen under transporten. Når jorden afleveres 
skal følgesedlen afleveres samtidigt.  
Anmelder og modtager skal opbevare en kopi af den seneste ajourførte føl-
geseddel i 2 år efter, at jordflytningen har fundet sted.  
 
 

Vigtigt 
Når der skal udtages prøver og lægges en strategi for prøvetagningen, er 
det vigtigt, at du kontakter et firma (entreprenør, rådgivende ingeniørfirma el-
ler lignende), der til daglig arbejder med jordforurening. Hvis du kommer 
med en pose jord til kommunen eller et analysefirma, kan det efterfølgende 
give problemer. Det skyldes, at det er vigtigt at vide, hvordan og hvor prø-
verne er udtaget, ellers kan beviset være tabt, og arbejdet skal gøres om.   
 
Hvis du samlet for projektet skal flytte 1 m3 (cirka 1,8 t) eller mindre skal det-
te ikke anmeldes til kommunen. Jorden kan afleveres på kommunens gen-
brugsplads. Ved afleveringen skal de oplyse om navn og adresse.  
 
Den gamle regel om, at man har pligt til at standse arbejdet og underrette 
kommunen, hvis man støder på en ukendt forurening, gælder stadig uanset 
de nye regler om anmeldelse og ajourføring.  
 
Husk at jord ikke må tilføres til nuværende eller tidligere råstofgrave uden 
forudgående dispensation. Det er Region Nordjylland, der giver dispensatio-
ner hertil.  
 
Uforurenet jord 
Uforurenet jord, som ikke stammer fra områdeklassificerede arealer, vej-
arealer eller kortlagte arealer, kan fortsat anvendes frit. 
 
Yderlig information: 
Du kan få yderligere information på kommunens hjemmeside 
www.vesthimmerland.dk  eller ved at kontakte Vesthimmerlands Kommune 
på telefon 99 66 70 00. På Kommunens hjemmeside finder du anmeldeske-
maet, som skal anvendes ved anmeldelse af jordflytning. Du kan desuden 
finde anden information om områdeklassificering og jordforurening. 
 
Der arbejdes aktuelt på at skabe mulighed for at anmelde jordflytning via In-
ternettet. Når muligheden er etableret, vil det fremgå af kommunens hjem-
meside. 
 
Reglerne om jordflytning mv. er hentet fra: Bekendtgørelse nr. 1479 af 12. 
december 2007 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med jordflyt-
ning. Bekendtgørelsen kan ses på www.retsinformation.dk. 


