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0. INDLEDNING
Dette regulativ beskriver reglerne i forbindelse med områdeklassificering,
udpegning af analysefrie områder samt anmeldelse og flytning af jord i
Guldborgsund Kommune.
1. FORMÅL
Regulativet har til formål at
•
inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen, jf.
jordforureningslovens § 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 jordflytningsbekendtgørelsen, og hvor der
ikke skal foretages analyser inden for det områdeklassificerede område i
forbindelse med jordflytning samt
•
fastlægge hvorledes anmeldelse af jordflytning skal foregå
2. LOVGRUNDLAG
Dette regulativ er udfærdiget i henhold til § 50 a i lov om forurenet jord (lov nr.
1427 af 01/12 2009) samt §§ 14 og 15 i bekendtgørelse om anmeldelse og
dokumentation i forbindelse med flytning af jord - jordflytningsbekendtgørelsen
(bekendtgørelse nr. 1479 af 12. december 2007).
3. GYLDIGHEDS- OG ANVENDELSESOMRÅDE
Regulativet omfatter jordflytninger fra ejendomme og modtageranlæg i
Guldborgsund Kommune, hvor flytning af jorden 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 Guldborgsund
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
Hvis der under gravearbejdet i jord, også uden for anmeldepligtige områder, findes
en ukendt forurening, skal arbejdet straks standses, og Guldborgsund Kommune,
Natur, Miljø & Plan kontaktes.

4. OMRÅDER OMFATTET AF OMRÅDEKLASSIFICERINGEN
Den til enhver tid gældende udpegning af områdeklassificerede arealer, jf.
jordforureningslovens § 50 a, kan for Guldborgsund Kommunes vedkommende ses
på hjemmesiden www.guldborgsund.dk eller oplyses ved henvendelse til
kommunen.
Har kommunen kendskab til større sammenhængende områder i byzone, som ikke
er lettere forurenede, kan disse områder udtages af områdeklassificeringen.
Større sammenhængende områder uden for byzonen kan tilsvarende medtages i
områdeklassificeringen, hvis kommunen har viden om, at området er lettere diffust
forurenet.
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Ændringer i kommunens områdeklassificering sker på baggrund af viden om
områdets historik og træder i kraft efter forudgående annoncering med 4 ugers
høring.
5. ANALYSEFRI JORDFLYTNINGER
Som udgangspunkt er jord, der er beliggende i byzone lettere forurenet.
Byzonejord i mindre mængder (under 1 m3), kan afleveres på udpegede
genbrugspladser, en liste over de genbrugspladser, der kan modtage byzonejord,
kan ses på www.guldborgsund.dk. Byzonejord under 1 m3 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.
Jord, der flyttes fra delområder, som efter Guldborgsund Kommunes vurdering kan
kategoriseres i kategori 1 henholdsvis kategori 2 (jf. bilag 3 til
jordflytningsbekendtgørelsen), kan af kommunen undtages fra
dokumentationskravet i § 10 i jordflytningsbekendtgørelsen (krav om analyse og
kategorisering af jorden).
Den til enhver tid gældende udpegning af analysefrie områder kan ses på
kommunens hjemmeside www.guldborgsund.dk, eller oplyses ved henvendelse til
kommunen.
Hvis jord, som kommunen har kategoriseret i kategori 2 (lettere forurenet), ønskes
nedkategoriseret til kategori 1 (ren jord), skal jordflytningen dokumenteres med
det antal analyser, der fremgår af jordflytningsbekendtgørelsen.

6. ANMELDEPLIGT VED FLYTNING AF JORD
Anmeldelse af jordflytning jf. §§ 4 og 9 i jordflytningsbekendtgørelsen skal ske på
et særligt skema, som kan hentes via kommunens hjemmeside
www.guldborgsund.dk eller ved at kontakte Guldborgsund Kommune.
Når kommunen kan tilbyde digital anmeldelse, kan denne løsning også anvendes.
7. IKRAFTTRÆDELSE
Regulativet træder i kraft 16. august 2011.
Skemaet til brug for anmeldelse af jordflytninger er gældende fra den 1. juni 2008.

Vedtaget af Guldborgsund Kommunes udvalg for Teknik og Miljø den 16. august 2011.

