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Gebyr for anmeldelse af flytning af jord der er erhvervsaffald 
 

Randers Kommune skal opkræve gebyr for flytning af overskudsjord, som er erhvervsaffald i 
henhold til jordflytningsbekendtgørelsens1 regler om anmeldepligt.  
 
Kommunalbestyrelsen har fastsat gebyret i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 482 samt 
affaldsaktørbekendtgørelsens kapitel 53. 
 
Gebyr for anmeldelse af jordflytninger omfatter alene anmeldelser for flytning af jord, som er 
erhvervsaffald. Gebyret skal dække kommunens omkostninger i forbindelse med anmeldelse og 
dokumentation ved flytning af jord, som er erhvervsaffald. Gebyret skal differentieres, så det 
afspejler tidsforbruget ved den enkelte anmeldelse dog således, at gebyrstørrelsen kan inddeles i 
faste gebyrtrin fastsat af kommunalbestyrelsen. 
 
Gebyr for anmeldelse af jordflytninger for jord som er erhvervsaffald træder i kraft pr. 1. januar 
2022. Regningen for gebyret udstedes til den virksomhed, der anmelder jordflytningen. 
Tidsforbruget for jordflytningssagen beregnes fra det tidspunkt, hvor vi enten modtager en 
anmeldelse, eller det tidspunkt, hvor vi vurderer, at der foretages en egentlig sagsbehandling, 
selvom der ikke er modtaget en formel jordflytningsanmeldelse. Det vil ofte være i forbindelse 
med en forhåndsdialog inden anmeldelsen reelt er fremsendt. 
 
Jorden anses for at være erhvervsaffald, når jorden kommer fra en erhvervsejendom. Således er 
det udelukkende virksomheder og ikke private borgere, der skal betale gebyr for flytning af jord. 
 
Jorden er ifølge affaldsbekendtgørelsen4 affald, når man planlægger eller er forpligtet til, at skille 
sig af med den. 
 
Jordflytningsbekendtgørelsens anmeldepligt omfatter: 
 

 flytning af jord, der er forurenet, 

 flytning af jord fra et areal der er kortlagt på Vidensniveau 1 el. 2, areal som er udgået af 
kortlægningen samt areal omfattet af områdeklassificeringen. 

 flytning af jord fra et areal, som anvendes til offentlig vej og 

 flytning af jord bort fra et godkendt modtageranlæg for jord. 
 
Gebyret beregnes efter forbrugt tid 
Gebyret beregnes efter tidsforbrug, så størrelsen af gebyret afspejler, hvor lang tid Randers 
Kommune har brugt på at behandle den enkelte jordflytning. Det betyder, at gebyrets størrelse er 
højere for behandlingen af særligt komplekse eller tidskrævende sager. 
 
Der kan kun opkræves gebyr for forbrugt tid til den del af sagsbehandlingen, som sker ifølge 
affaldsaktørbekendtgørelsen. Der kræves ikke gebyr for kommunens almindelige vejledningspligt.  
 

                                                           
1 Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord. BEK nr. 1452 af 7. december 2015. 
2 Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse nr. 1218 af 25. november 2019 
3 Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. BEK nr. 2097 af 14. december 2020 
4 Bekendtgørelse om affald. BEK nr. 2159 af 9. december 2020. 



Tidsforbruget varierer som nævnt fra sag til sag, hvor størrelsen, kompleksiteten, kvalitet af 
anmeldelsen og den vedlagte dokumentation er afgørende. 
 

Beregning af timepris 
Gebyret skal afspejle de faktiske omkostninger til sagsbehandlingen, herunder tidsforbruget i den 
enkelte sag. Gebyret opkræves på baggrund af tidsregistrering efter forbrugt tid. Gebyrets 
størrelse fremgår af gebyrbladet, som kan ses på kommunens hjemmeside. Timeprisen er fastlagt 
ud fra en beregning af kommunens omkostninger, der vedrører sagsbehandlingen ved 
jordflytninger.  
 
Timeprisen pristalsreguleres hvert år pr. 1. januar.  
 
Opkrævningen omfatter et fast opstartsgebyr som omfatter oprettelse af sag, journalisering, 
fakturering mv. samt 15 min. sagsbehandlingstid. Desuden omfatter opkrævningen en timetakst, 
som opkræves pr. yderligere påbegyndt kvarter. 
 
Opkrævning af gebyr 
 
Faktureringen af gebyret sker ved udgangen af måneden, hvor kommunen har anvist jorden. 
Forfaldsdato er 30 dage fra fakturadato. Fakturaen bliver sendt til e-Boks. Bliver der ikke betalt til 
tiden vil der blive opkrævet et gebyr jf. lov om morarenter og gebyr. 
 
Gebyret er ikke omfattet af lov om merværdiafgift og ej heller af momsloven. 
 
Klage over gebyr for jordflytning 
En afgørelse truffet med hjemmel i affaldsaktørbekendtgørelsen § 15 kan ifølge § 36 kan ikke 
indbringes for en anden administrativ myndighed. 
 
Ikrafttræden 
Randers Kommune starter med opkrævning af gebyret fra den 1. januar 2022 og gælder for 
anmeldelser, som er modtaget fra denne dato. 

https://www.randers.dk/media/27838/takstoversigt-2021.pdf
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