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En del jord i Danmark er forurenet. Kommunerne i hele
landet har til opgave at sikre, at jorden ikke bliver flyttet hen,
hvor den kan være til skade for mennesker og natur. Derfor
skal borgere og professionelle i en del situationer anmelde
flytning af jord til kommunen.
Forurenet jord bør ikke blandes med ren jord eller placeres i nærheden af følsomme naturområder, ovenpå værdifuldt grundvand eller
på andre steder, hvor den kan udgøre en miljømæssig risiko. Inden
du flytter jord, er der derfor fire skridt, du altid skal overveje:
Tjek grunden
En række regler hjælper myndighederne med at holde styr på
forurenet jord. Kommunerne bruger reglen om områdeklassificering
til at afgrænse større områder med lettere forurening. Regionerne
bruger reglen om kortlægning til at fastholde viden om enkeltgrunde
med kraftigere forurening. Dine pligter i forbindelse med flytning af
jord afhænger af, hvilke regler der dækker grunden. Ved du det ikke
allerede, må du søge hjælp hos kommunen og regionen. Mange
steder kan du finde den nødvendige information på kommunens og
regionens hjemmeside.
Anmeld
Hvis jorden falder ind under en af følgende kategorier, betyder det,
at du skal anmelde flytning af jord:
˅˅ Hvis jorden er forurenet.
˅˅ Hvis jorden kommer fra en grund der er kortlagt på V1 eller V2
som forurenet grund.
˅˅ Hvis grunden er omfattet af kommunens områdeklassificering.
˅˅ Hvis jorden kommer fra en offentlig vej.
˅˅ Hvis jorden kommer fra et godkendt modtageanlæg for jord.
Anmeldelse af flytning sker på et særligt skema, som du sender til
den kommune, som jorden kommer fra.
Kategoriser
Når du anmelder flytning af jord, skal jorden kategoriseres og kategorien anføres på anmeldeskemaet. I nogle tilfælde kræver det, at
du får lavet analyser af jorden på et laboratorium. Der vil dog være
mange situationer, hvor kommunen enten har tilstrækkelig viden
om jorden allerede, eller hvor et godkendt modtageanlæg kan lave
analyserne for dig, efter du har afleveret jorden.
Flyt
Du skal anføre på anmeldeskemaet, hvor du flytter jorden hen. Det
kan for eksempel være til et modtageanlæg i den kommune, jorden
kommer fra, eller til et modtageanlæg i en anden kommune. Du kan
også bede kommunen om at anvise en placering til jorden. Hvis du
selv finder en egnet placering, vil du i mange tilfælde kunne flytte
jorden straks.
Du kan finde anmeldeskemaet og mere information om reglerne for
jordflytning på kommunens hjemmeside eller hos Miljøstyrelsen på
adressen www.mst.dk.
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