Regulativ for håndtering af jord som er affald
Randers Kommune
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1. Formål
Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle
borgere, grundejere og virksomheder i Randers Kommune med henblik på at forebygge forurening,
uhygiejniske forhold for miljø og mennesker samt at begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme
genanvendelse af jord som er affald.
Formålet er endvidere at fastsætte regler om de kommunale ordninger for jord, som er affald,
herunder ordningernes omfang og tilrettelæggelse m.v., jf. miljøbeskyttelseslovens § 45, stk. 4, med
henblik på at etablere og skabe rammerne for velfungerende kommunale ordninger.

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










Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven, LBK nr. 1218 af 25. november 2019)
Lov om forurenet jord (Jordforureningsloven, LBK nr. 282 af 27. marts 2017)
Bekendtgørelse om affald (Affaldsbekendtgørelsen, BKG nr. 2159 af 9. december 2020)
Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og- aktører mv.
(Affaldsaktørbekendtgørelsen), BKG nr. 2097 af 14. december 2020.
Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord
(Jordflytningsbekendtgørelsen, BKG nr. 1452 af 7. december 2015)
Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om
anvendelse af sorteret, u forurenet bygge- og anlægsaffald (Restproduktbekendtgørelsen,
BKG nr. 1672 af 15. december 2016)
Lovbekendtgørelse om planlægning (Planloven, LBKG nr. 1157 af 1. juli 2020)
Lovbekendtgørelse om naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven, LBKG nr. 240 af 13. marts
2019)

3. Definitioner
De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår af de til enhver
tid gældende love og bekendtgørelser.

4. Undtagelse/inddragelse af områder af områdeklassificeringen
De samlede områder, der er omfattet af det områdeklassificerede område, jf. jordforureningslovens §
50a, stk. 1, i Randers Kommune, fremgår af Randers Kommunes hjemmeside, under
områdeklassificering.
Af Randers Kommunes hjemmeside fremgår desuden hvilke områder i byzone, der er undtaget fra
områdeklassificeringen, henholdsvis hvilke områder uden for byzonen, der er inddraget i
områdeklassificeringen, jf. jordforureningslovens § 50a, stk. 2 og 3.
Ejendomme, hvor der er konstateret lettere forurenet jord, eller som er udgået af kortlægningen,
kortlagte på vidensniveau 1 (V1) eller kortlagt på vidensniveau 2 (V2) efter Jordforureningsloven, er
omfattet af anmeldepligten i forbindelse med jordflytning, uanset om ejendommen ligger i et
områdeklassificeret område eller ej. Dette gælder ligeledes for jord fra vejanlæg.
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Arbejdet med fastsættelse af områdeklassificeringen er beskrevet i ”Regulativ for områdeklassificering
og analysefri områder, godkendt af Randers Byråd den 22. september 2008” (Bilag 1).
4.1 Vedligehold
I forbindelse med byudvikling og inddragelse af nye områder i byzone, skal det vurderes, om de nye
områder skal omfattes af områdeklassificeringen.

5. Analysefrie områder inden for det områdeklassificerede område
Jord, der flyttes fra delområder, som er kategoriseret i kategori 1 henholdsvis kategori 2 af Randers
Kommune er undtaget fra dokumentationskravet i § 10 i jordflytningsbekendtgørelsen.
De områder, der er undtaget fra dokumentationskravet fremgår af Randers Kommunes hjemmeside.
Hvis jord, som Randers Kommune i henhold til jordflytningsbekendtgørelsens bilag 3 har kategoriseret
som kategori 2, ønskes nedkategoriseret til kategori 1, skal jordflytningen dokumenteres med det antal
analyser, der fremgår af jordflytningsbekendtgørelsen.

6. Skema til brug for anmeldelse af jordflytning
Anmeldelse af jordflytning efter jordflytningsbekendtgørelsens § 4 og § 9 skal i Randers Kommune ske
ved brug af skema, som angivet i bilag 2 til dette regulativ og på Randers Kommunes hjemmeside.

7. Ordning for jord som er affald
Ordningen omfatter jord, som er omfattet af affaldsbekendtgørelsen, bortset fra håndtering af jord,
som er reguleret af anden lovgivning.
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere samt virksomheder i Randers kommune.
7.1 Kildesortering og kategorisering
Borgeren, grundejeren og virksomheden skal sikre, at jorden sorteres i overensstemmelse med
affaldsbekendtgørelsen i forbindelse med opgravningen. Overskudsjord som fremkommer i
forbindelse med bygge- og anlægsarbejder, skal sorteres fra det øvrige bygge- og anlægsaffald.
Jorden skal sorteres i forurenet og uforurenet jord.
Den anmeldepligtige jord skal kategoriseres efter jordflytningsbekendtgørelsens bilag 3, som
henholdsvis kategori 1 eller 2.
Hvis den forurenede jord ikke kan henføres til kategori 1 eller 2, rettes henvendelse til
kommunalbestyrelsen med henblik på anden kategorisering.
7.2 Opbevaring
Borgeren, grundejeren og virksomheden er ansvarlig for, at deres jord ikke opbevares på en sådan
måde, at der opstår uhygiejniske forhold eller sker forurening af luft, vand eller jord jf.
Miljøbeskyttelseslovens § 43.
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Det er ikke tilladt at oplagre jord medmindre, det er vurderet, hvorvidt der skal meddeles tilladelse
hertil efter Miljøbeskyttelseslovens § 19, og denne i givet fald er meddelt. Desuden må oplagringen
ikke stride i mod Naturbeskyttelsesloven eller Planloven.
7.3 Genanvendelse af jord
Genanvendelse af jord omfattet af ordningen for jord som er affald, kan ske i overensstemmelse med
”Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder” eller i
overensstemmelser med tilladelse efter §§ 19 eller 33 i Miljøbeskyttelsesloven. Desuden må
genanvendelsen ikke stride i mod Affaldsbekendtgørelsen, Affaldsaktørbekendtgørelsen,
Naturbeskyttelsesloven eller Planloven. Der må ikke tilføres jord til råstofgrave jf.
Jordforureningsloven § 52, medmindre der foreligger en dispensation hertil fra Region Midtjylland.
7.4 Jordflytning, herunder anmeldelse heraf
Flytninger af ren-, lettere forurenet- og forurenet jord, jf. jordflytningsbekendtgørelsens § 2, skal
anmeldes efter jordflytningsbekendtgørelsens regler om anmeldelse og dokumentation i forbindelse
med jordflytninger til den kommune, hvor ejendommen, arealet eller anlægget, hvorfra jorden
flyttes, er beliggende.
Anmeldeskemaet i dette regulativs bilag 2, anvendes i forbindelse med jordflytninger i Randers
Kommune.
7.5 Aflevering på genbrugspladsen
Ved aflevering af jord på genbrugspladsen finder bestemmelserne i Randers Kommunes regulativ for
husholdningsaffald og Randers Kommunes regulativ for erhvervsaffald anvendelse.
For husholdninger og for virksomheder der har købt adgang til genbrugspladserne, kan jordmængder
under 1 m3 kan afleveres på Randers Kommunens genbrugspladser. Dette gælder både rent jord og
jord fra ejendomme omfattet af områdeklassificeringen, der formodes at være lettere forurenet.
Denne jord kan afleveres uden anmeldelse. Forurenet jord må ikke afleveres på genbrugspladserne.
7.6 Anvisning af jord, som er affald
Kildesorteret og kategoriseret jord skal, afhængigt af kategoriseringen, føres til et godkendt anlæg
for jordrensning eller deponering, der foretager den videre håndtering, eller direkte til
genanvendelse efter reglerne herom.
Jord, der ikke er kildesorteret eller kategoriseret, skal føres til et godkendt karteringsanlæg, der
foretager sortering og kategorisering med henblik på den videre håndtering.
Jord, der indeholder andre affaldsfraktioner, som ikke kan frasorteres, skal deponeres.
Randers Kommune er forpligtet til at anvise jord til videre håndtering, såfremt der anmodes herom.
Anvisningen sker i så fald til anlæg der er godkendte til at modtage jorden.
7.7 Konkret anvisning
Såfremt en borger, grundejer eller virksomhed har frembragt affald, som ikke er omfattet af øvrige
bestemmelser i dette regulativ eller anden regulering, skal denne tage kontakt til
kommunalbestyrelsen med henblik på konkret anvisning, jf. affaldsbekendtgørelsen.
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8. 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 gebyr m.v.

9. Gebyrer
Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 48 samt
affaldsaktørbekendtgørelsens kapitel 5.
Kommunalbestyrelsen vedtager én gang årligt et gebyrblad, der angiver størrelsen på ovennævnte
gebyrer.
Gebyrbladet
er
tilgængeligt
på
Randers
Kommunes
hjemmeside,
jf.
affaldsaktørbekendtgørelsen.
Gebyr for anmeldelse af jordflytninger omfatter alene anmeldelser af flytning af jord, som er
erhvervsaffald. Der opkræves således ikke gebyr for anmeldelse af flytning af jord, som er
husholdningsaffald.
Gebyr for anmeldelse af jordflytninger for jord som er erhvervsaffald træder i kraft pr. 1. januar 2022.

10. Klage m.v.
Kommunalbestyrelsens afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf.
affaldsaktørbekendtgørelsen og jordflytningsbekendtgørelsen.
Indskærpelser af regulativet efter miljøbeskyttelseslovens § 69, stk. 1, kan ikke påklages til anden
administrativ myndighed, jf. miljøbeskyttelseslovens § 69, stk. 3. Tilsvarende efter
jordforureningslovens § 67, stk. 1 og 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.
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 beliggende. Statsforvaltningen beslutter selv, om der er tilstrækkeligt grundlag for
at rejse en tilsynssag, jf. § 48 a i den kommunale styrelseslov.

11. Overtrædelse og straf
Overtrædelse af regulativet
jordflytningsbekendtgørelsen.

straffes

med

bøde,

jf.

affaldsaktørbekendtgørelsen

og

Efter affaldsaktørbekendtgørelsen, og jordflytningsbekendtgørelsen, 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, herunder ved
besparelser.
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Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5.
kapitel, jf. affaldsaktørbekendtgørelsen, og jordflytningsbekendtgørelsen.

12. Bemyndigelse
Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Udvikling, Miljø og Teknik til, at administrere reglerne og føre
tilsyn efter regulativet samt foretage redaktionelle ændringer af regulativet samt ændringer i
regulativets bilag på kommunalbestyrelsens vegne.

13. Ikrafttrædelse
Dette regulativ træder i kraft den 13. september 2021.
Samtidigt med ikrafttrædelse af dette regulativ ophæves følgende: Regulativ for anmeldelse af
jordflytninger, Godkendt af Randers Byråd d. 25. februar 2008.
Regulativet kan til enhver tid erstattes af et nyt regulativ, der er udarbejdet i medfør af ændret
lovgivning på området.
Bestemmelser i senere lovændringer vil være gældende uanset, der ikke er overensstemmelse med
dette regulativ. En lovændring kan umiddelbart indarbejdes i regulativet.

Således vedtaget af kommunalbestyrelsen i Randers Kommune den 13. september 2021.

Borgmester Torben Hansen

Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt
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Bilag
Bilag 1

Regulativ for områdeklassificering og analysefri områder

Bilag 2

Anmeldeskema for Randers Kommune
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