
Råudkast til  

Regulativ for jord  
 
§1 Formål 
Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord som borgere, grundejere 
og virksomheder i Hvidovre Kommune ønsker at skille sig af med. Reglerne fastsættes med henblik 
på at forebygge forurening af miljøet og risiko for menneskers sundhed.  
 
§ 1.1 Områdeklassificering og jordflytning  
Regulativet inddrager og undtager desuden områder fra områdeklassificeringen i Hvidovre 
Kommune, jf. jordforureningslovens § 50a stk. 2 og 3. Det sikrer en hensigtsmæssig håndtering af 
overskudsjord, så forurenet jord håndteres miljømæssigt forsvarligt, og uforurenet jord ikke 
håndteres med unødige økonomiske og tidsmæssige ulemper.  
 
§ 2 Lovgrundlag  
Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning med senere ændringer, herunder 
især:  
 
Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27.03.2017 om forurenet jord § 50a stk. 2 og 3.  
 
Bekendtgørelse nr. 1452 af 07.12.2015 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med 
flytning af jord §15 stk. 1.  
 
Bekendtgørelse nr. 938 af 20.06.2022 om affaldsregulativer, -gebyrer og aktører § 18 stk. 5.  
 
Lovbekendtgørelse nr. 100 af 19.01.2022 om miljøbeskyttelse § 45 stk. 2 og 4 samt § 48. 
 
Bekendtgørelse nr. 2512 af 10.12.2021 om affald. 
 
Bekendtgørelse nr. 1672 af 15.12.2016 om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og 
anlægsaffald. 
 
Bekendtgørelse nr. 938 af 20. juni 2022 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører & 18 stk. 5. 
 
§ 3 Definitioner  
Definitioner af begreber, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår af 
den til enhver tid gældende affaldsbekendtgørelse og jordflytningsbekendtgørelse.  
 
§ 4 Gebyrer 
Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 48 samt 
affaldsbekendtgørelsens kapitel 8. Kommunalbestyrelsen vedtager en gang årligt et gebyrblad, der 
angiver størrelsen af gebyret. Gebyrblad er tilgængeligt på Hvidovre Kommunes hjemmeside.  
 
§ 4.1 Gebyr til administration af jordflytninger  



Til administration af jordflytninger herunder nødvendige it-løsninger mv. opkræver kommunen 
gebyr. Gebyret fastlægges som en del af grundbidraget for husholdningsaffald og gebyr for 
anvisning af jord, som er erhvervsaffald.  
 
§ 5 Områdeklassificering  
Områdeklassificeringen er en udpegning af områder, hvor jorden forventes at kunne være lettere 
forurenet. Som udgangspunkt er al byzone områdeklassificeret, men kommunen kan undtage 
områder i byzone fra områdeklassificeringen, ligesom kommunen kan inddrage områder udenfor 
byzone i områdeklassificeringen.   
 
§ 6 Skema til brug for anmeldelse af jordflytning  
Anmeldelse af jordflytning efter jordflytningsbekendtgørelsens § 4 og § 9 skal i Hvidovre 
Kommune ske ved brug af digitalt skema, som findes via kommunens hjemmeside.  
 
§ 7 Ordning for jord, som er affald  
 
§7.1 Hvad er jord, som er affald  
Jord som bortskaffes betragtes som udgangspunkt som affald, medmindre der kun foretages 
konkret sagsbehandling efter andet regelsæt end miljøbeskyttelseslovens §33, 
affaldsbekendtgørelsen eller tilhørende regler i forbindelse med jordens modtagelse, og at denne 
behandling er knyttet til det berørte jordparti. 
Jord som modtages på et anlæg, som er godkendt efter miljøbeskyttelseslovens §33 vil altid blive 
betragtet som affald.  
 
§ 7.2 Hvad er jord, som er erhvervsaffald  
Jord, som er erhvervsaffald, er jord, som er affald, og hvor mindst et af følgende forhold gælder: 

• Jorden opgraves og/eller bortskaffes fra en ejendom, hvor grundejer er en virksomhed, 
eller en offentlig institution, 

• Jorden opgraves i offentlig vej, 

• En virksomhed har dispositionsretten over jorden. 
 
§ 7.3 Beskrivelse af ordningen 
 
§ 7.3.1 Kildesortering og kategorisering 
Den, der opgraver og håndterer jord, skal sikre, at jorden sorteres i overensstemmelse med 
affaldsbekendtgørelsens definition på kildesortering i forbindelse med opgravningen. Jorden skal 
som minimum sorteres i forurenet og uforurenet jord. Jord kan ofte med fordel, for den der skal 
skaffe sig af med den, tillige sorteres i type – fx muld, fyldjord, intakt jord (herunder ler og sand). 
 
Den anmeldepligtige jord, jf. 7.3.2 skal kategoriseres efter jordflytningsbekendtgørelsen. 
 
§ 7.3.2 Jordflytning herunder anmeldelse heraf 



Flytning af forurenet jord, jord fra kortlagt ejendom, jord fra en kortlagt del af en ejendom, jord fra 
offentlig vej, jord fra områdeklassificerede områder og jord fra godkendte modtageanlæg, jf. 
jordflytningsbekendtgørelsen § 2, skal anmeldes efter jordflytningsbekendtgørelsens regler om 
anmeldelse og dokumentation i forbindelse med jordflytninger. 
 
Til anmeldelse af jordflytning skal benyttes det digitale anmeldeskema, jf. § 6. 
 
§ 7.3.3. Aflevering på genbrugspladsen 
Ved aflevering på genbrugspladsen anvendes reglerne vedrørende Husholdningsaffaldsregulativet 
og Erhvervsaffaldsregulativet. 
 
§ 7.3.4 Anvisning af jord, som er affald 
Kildesorteret og kategoriseret jord, jf. §7.3.1 skal afhængigt af kategoriseringen føres til et 
godkendt nyttiggørelsesprojekt eller et godkendt modtageanlæg. Jorden kan ligeledes anvendes til 
andre formål efter de regler, der gælder i de konkrete tilfælde. 
 
Jord, der ikke er kildesorteret eller kategoriseret, skal leveres til et godkendt karteringsanlæg, 
derforetager sortering og kategorisering med henblik på den videre håndtering. 
 
Jord, der indeholder andre affaldsfraktioner, som ikke kan frasortere, skal deponeres på et anlæg, 
der er godkendt til denne affaldstype eller nyttiggøres efter konkret myndighedsvurdering efter 
reglerne i miljøbeskyttelsesloven og anden relevant lovgivning. 
 
§ 7.3.5 Konkret anvisning 
Hvis affaldsproducenten ikke benytter den generelle anvisningsordning jf. § 7.3.4, skal denne 
kontakte Hvidovre Kommune med henblik på konkret anvisning jf. affaldsbekendtgørelsen. 
 
§ 8 Klage  
Regulativets bestemmelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.  
 
§9 Overtrædelse og straf  
Overtrædelse af regulativet straffes med bøde, jf. Affaldsdbekendtgørelsen § 79 stk. 1 nr. 2 og 
jordflytningsbekendtgørelsens § 19 stk.1. 
 
§ 10 Ikrafttrædelse 
Dette regulativ træder i kraft 1. januar 2023. 
 
Samtidigt med ikrafttrædelsen af dette regulativ ophæves ”Regulativ for jord, Hvidovre Kommune 
December 2011” af 29. november 2011. 
 
Således vedtaget af kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune den 29. november 2022. 
 
 
 
Borgmester                                                                         Kommunaldirektør  


