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1. Indledning
Dette regulativ beskriver reglerne i forbindelse med områdeklassificering, udpegning af
analysefrie områder samt anmeldelse og flytning af jord i Ringkøbing-Skjern Kommune.
Dette regulativ er en opdatering af Regulativ for jordflytning, dateret juni 2009.

2. Formål
Regulativet har til formål at:




Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen, jf. Jordforureningslovens1 § 50 a, stk.
2 og stk. 3,
Fastlægge delområder, som med høj grad af sikkerhed kan henføres til kategori 1 eller 2 jf.
bilag 3 til Jordflytningsbekendtgørelsen2, og hvor der ikke skal foretages analyser inden for det
områdeklassificerede område i forbindelse med jordflytning samt
Fastlægge en metode for anmeldelse af jordflytning.

3. Lovgrundlag
Dette regulativ er udfærdiget i henhold til § 50 a i Jordforureningsloven samt §§ 14 og 15 i
bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord Jordflytningsbekendtgørelsen.

4. Gyldigheds- og anvendelsesområde
Regulativet omfatter arealer i Ringkøbing-Skjern Kommune, der er vurderet med henblik på om de
skal være omfattet af områdeklassificering efter Jordforureningsloven, samt alle flytninger af jord
bort fra ejendomme, veje og modtageanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor jordﬂytningen er
omfattet af krav om anmeldelse og dokumentation, jf. § 2 i Jordflytningsbekendtgørelsen:
Der er anmeldepligt for:







Flytning af jord, der er forurenet, bort fra den ejendom, hvor den er opgravet
Flytning af jord bort fra en kortlagt ejendom, hvor den er opgravet
Flytning af jord bort fra en kortlagt del af en ejendom, hvor den er opgravet
Flytning af opgravet jord bort fra offentlige vejarealer i Ringkøbing-Skjern Kommune
Flytning af jord bort fra en ejendom, der er omfattet af områdeklassificeringen, hvor den er
opgravet
Flytning af jord bort fra et godkendt modtageanlæg for jord

Lov om forurenet jord, Jordforureningsloven, nr. 282 af 27. marts 2017.
Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord, nr. 1452 af 10. december
2015.
1
2
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Hvis der under gravearbejdet i jord, også uden for anmeldepligtige områder, findes en ukendt
forurening, skal arbejdet straks standses, og Ringkøbing-Skjern Kommune, Byg og Miljø, kontaktes.

5. Områder omfattet af Områdeklassificeringen
Den til enhver tid gældende udpegning af områdeklassificerede arealer, jf. Jordforureningslovens §
50 a, kan for Ringkøbing-Skjern Kommunes vedkommende ses på Danmarks Miljøportal
www.miljoeportal.dk eller oplyses ved henvendelse til kommunen, Byg og Miljø.
Ringkøbing-Skjern Kommune har gennemgået byområder med henblik på vurdering af
områdeklassificeringsstatus i 2009 samt foretaget en gennemgang af nyere lokalplaner i 2019.
Begge gennemgange udpeger gældende områdeklassificerede områder, jf. bilag B.
Kommunen har kendskab til større sammenhængende områder i byzone, som ikke er lettere
forurenede, disse områder er udtaget af Områdeklassificeringen. Større sammenhængende
områder uden for byzonen er tilsvarende medtaget i Områdeklassificeringen, idet områderne er
udlagt til erhverv, der kan derfor være lettere diffust forurenet. Disse områder fremgår på
hjemmesiden www.rksk.dk, eller oplyses ved henvendelse til kommunen. Ligeledes fremgår
områderne af vedlagte bilag B.

6. Analysefri jordflytninger
Byzonejord i mindre mængder (under 1 m3), kan afleveres på udvalgte af kommunens
genbrugspladser, hvor genbrugspladsens sorteringsvejledning skal følges. De udvalgte
genbrugspladser, der kan modtage byzonejord, kan ses på www.rksk.dk.
Flytning af byzonejord der udgør 1 m3 eller mindre er undtaget fra dokumentationskravet i § 10 i
Jordflytningsbekendtgørelsen.
Flyttes der mere jord en 1 m3 skal jordflytningen dokumenteres med det antal analyser, der
fremgår af Jordflytningsbekendtgørelsen.
Ringkøbing-Skjern Kommune har p.t. ikke udpeget delområder af de områdeklassificerede arealer,
som undtages jf. §14 fra dokumentationskravet i § 10 i Jordflytningsbekendtgørelsen. En sådan
udpegning vil blive gennemført, når kommunen er i besiddelse af et dokumentationsgrundlag, der
med en høj grad af sikkerhed kan dokumentere, at jorden i det pågældende delområde tilhører
kategori 1 eller 2 jf. Jordﬂytningsbekendtgørelsens bilag 3.

6.1

Konkrete analysefri arealer
Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet en forureningsklassificering af rabatjord.
Forureningsklassificeringen er foretaget ud fra en samlet vurdering af trafikbelastning,
vejenes alder og ved konkret prøvetagning, der viser en samlet valid
forureningsklassificering af rabatjorden langs alle kommunale veje uden for byzone i
Ringkøbing-Skjern Kommune.
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Byg og Miljø har acceptret rabatjordsklassificeringen. Baseret på resultaterne af denne
undersøgelse kan rabatjorden langs visse vejstrækninger anses som værende
uforurenede (kategori 1 jord) og kan derfor undtages fra yderligere prøvetagning via §
14 i jordflytningsbekendtgørelsen (analysefri område) ved overholdelse af en bestemt
procedure for håndtering af vejjorden, se bilag C.
Den til enhver tid gældende udpegning af analysefrie områder kan ses på Danmarks
Miljøportal www.miljoeportal.dk, eller oplyses ved henvendelse til kommunen, Byg og
Miljø.

7. Anmeldepligt ved flytning af jord
Anmeldelse af jordflytning jf. §§ 4 og 9 i Jordflytningsbekendtgørelsen skal ske på et særligt skema,
som fremgår af bilag A, skemaet udfyldes og indsendes til Land, By og Kultur
land.by.kultur@rksk.dk. Alternativt kan anmeldelse ske elektronisk ved brug af JordWeb
(www.jordweb.dk).
Anmeldeskemaet kan også rekvireres hos kommunen på tlf. 9974 1515.

8. Ikrafttrædelse
Regulativet træder i kraft 26. august 2019.
Samtidig ophæves: Regulativ for jordstyring i Ringkøbing-Skjern Kommune af juni 2009.

Således vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget, Ringkøbing-Skjern Kommune, den 13. august 2019.

9. Bilag
A. Skema til Anmeldelse af jordflytning
B. Kort over de områder der er inddraget i Områdeklassificeringen
C. Forureningsklassificering af rabatjord, kommuneveje, uden for byer
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Bilag A:
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Bilag B:
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Bilag C:
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