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FLYTNING AF JORD 
– SÅDAN GØR DU

VÆR OPMÆRKSOM 
PÅ REGLERNE FOR 
FLYTNING AF JORD 
INDEN DU GRAVER



REGLER FOR JORDFLYTNING
Al jord, der ligger i byzone, klassificeres 
i dag som lettere forurenet (kaldet 
områdeklassificering). Forureningen 
stammer bl.a. fra bilers udstødning, 
fra opvarmning med fast brændsel og 
fra industriens udledninger. Skal man 
flytte jord fra et områdeklassificeret 
areal, skal jorden derfor analyseres for 
en række metaller og oliekomponen-
ter, så jordens forureningsgrad kan 
bestemmes. 

Fredericia Kommune har taget en række 
områder ud af områdeklassificeringen. 
Det er typisk nyere byområder,
hvor der ikke er kendskab til aktiviteter, 
der kan have givet anledning til en 
diffus forurening. Her er der ikke krav 
om analyser. 

På Fredericia Kommunes hjemmeside, 
www.fredericia.dk, kan du søge et kort 
frem, der viser, hvilke områder, der er 
omfattet af områdeklassificeringen.

DU HAR PLIGT TIL AT ANMELDE 
JORD, DER SKAL FLYTTES,  
INDEN DU FLYTTER JORDEN
Al flytning af jord fra områdeklassifice-
rede arealer skal anmeldes til Frede-
ricia Kommune. 

Desuden skal anmeldes flytning af: 

     Forurenet jord

     Jord fra forureningskortlagte ejen-
       domme eller en kortlagt del af 
       en ejendom 

      Jord fra offentlig vej, også selvom     
       arealet ligger udenfor område-
      klassificeringen 

Vi anbefaler, at alle jordflytninger 
anmeldes til kommunen af hensyn til 
jordmodtagerens sikkerhed for jordens 
oprindelse. Det kan blive dyrt at bort-
skaffe et forurenet parti jord, når det 
først er flyttet.
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HVORDAN ANMELDER JEG 
JORDFLYTNING?
Anmeldelse af jordflytning skal ske 
elektronisk på www.jordweb.dk 
Ifølge jordflytningsbekendtgørelsen 
skal alle involverede i et projekt sikre 
sig, at jorden er anmeldt - dvs. både 
grundejer, bygherre, entreprenør og 
den vognmand, der kører jorden bort. 

HVORDAN ANALYSERER OG  
KATEGORISERER JEG JORDEN?
 jordflytningsbekendtgørelsen1 kan 
du læse om kravene til prøvetagning, 
analyse og kategorisering af den jord, 
som ønskes flyttet. 

Prøverne kan udtages på opgravnings-
stedet inden opgravningen eller fra 
den opgravede jord. Alternativt kan 
jorden flyttes til et godkendt modtage-
anlæg2, som har indgået aftale med 
anmelderen om at foretage de nødven-
dige analyser og kategorisering. 

Hvis jorden ønskes bortskaffet som 
ren jord, er der krav om en analyse  
pr. 30 tons.

1. Bekendtgørelse nr. 1452 af 7/12
2015 om anmeldelse og dokumentation i
forbindelse med flytning af jord.

2. En virksomhed, der er godkendt efter
Miljøbeskyttelsesloven til at modtage og
håndtere jord.

Hvis den samlede  
jordflytning udgør  
1 m3 jord eller mindre, 
kan private aflevere 
jorden uden anmeldelse 
på Fredericia Kommunes 
genbrugspladser.

Undtagelse: Hvis jorden er forurenet 
eller fra en kortlagt grund, skal jorden 
afleveres på et godkendt modtageanlæg 
sammen med en anmeldelse.
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BEVAR LANDSKABET
Fredericia Kommune ønsker at bevare 
et varieret og oplevelsesrigt landskab. 
Vi arbejder på at undgå, at lavninger og 
dale i det åbne land bliver fyldt op af 
overskudsjord. Kommunen har derfor 
udarbejdet retningslinjer for, hvordan 
overskudsjord i det åbne land bør 
håndteres.

50 CM REGLEN
Hvis du bygger bolig, børneinstitution, 
offentlig legeplads, kolonihave eller  
sommerhus, er det et krav, at de øverste 
50 cm af jorden ikke er forurenet. 
Dette gælder også, hvis du får udført 
tilbygninger eller andre bygge- og 
anlægsarbejder på en grund, der i for-
vejen anvendes til ét af disse formål. 
Alternativt kan du etablere en varig, 
fast belægning oven på den forurenede
jord. Det kan være fliser, asfalt eller 
lignende.

Kravene gælder dog ikke, hvis du laver 
en tilbygning til et eksisterende én- 
eller tofamiliehus.

HVIS DU VIL VIDE MERE
Du kan læse mere på kommunens 
hjemmeside www.fredericia.dk 
Du er også velkommen til at kontakte 
os, hvis du har spørgsmål til reglerne.

Ellen V. Olesen
ellen.olesen@fredericia.dk
Tlf: 7210 7660

Henrik Aagaard Jørgensen
henrik.a.jorgensen@fredericia.dk
Tlf: 7210 7650

LOVGRUNDLAG
Reglerne omtalt i denne folder findes i Bekendtgørelse nr. 1452 af 7/12 2015 om 
anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord. 
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