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Vejledning i anmeldelse af jordflytning 

Denne vejledning beskriver hvornår og hvordan du som bygherre, entreprenør eller vognmand skal 
anmelde flytning af overskudsjord. 
 
Vejledningen er inddelt i følgende to hovedafsnit: 

 

1. Anmeldelse og transport 

2. Lovgrundlag og revision 
 

Her finder du også en beskrivelse af, hvordan du udfylder Furesø Kommunes anmeldeskema. 
Skemaet kan hentes på Furesø Kommunes hjemmeside: www.furesoe.dk 

 

1. Anmeldelse og transport 
 

Hvad skal anmeldes? 

Opgravning og flytning af: 
 

• forurenet jord, 

• jord fra en ejendom, der er kortlagt efter jordforureningsloven, 

• jord fra en kortlagt del af en ejendom, 

• jord fra et areal, der anvendes til offentlig vej 

• jord fra områdeklassificerede områder 

• jord fra et godkendt modtageanlæg for jord 
 

skal anmeldes til den kommune, hvor jorden graves op, hvis jorden skal flyttes bort fra 

ejendommen. Reglerne står i jordflytningsbekendtgørelsen. 

 

Hvor findes forurenet jord? 
Forurenet jord findes forskellige steder i Furesø Kommune. Nogle steder har kommunen kendskab 
til forureningen, fordi den f.eks. skyldes tidligere industriel aktivitet. Sådanne arealer kan være 
kortlagte. Andre steder er der ingen viden om, at arealerne er forurenede. 

 

Hvornår skal der anmeldes? 

Anmeldelse skal ske, før jorden flyttes væk fra den ejendom, hvor den er gravet op. 
 

I tilfælde af, at projektet ændres væsentligt, skal du som anmelder selv sørge for, at anmeldelsen 
ajourføres og fremsendes til Furesø Kommune. 

 

Hvem skal anmelde? 
Enhver, der flytter jord af ovenfor nævnte typer, har pligt til at anmelde jordflytningen eller til at 
sikre, at anmeldelsen er sket, inden jorden flyttes. Ofte er det ejeren, lejeren eller bygherren, der 
anmelder jordflytningen. Det betyder, at du som entreprenør eller vognmand som et minimum skal 
sikre dig, at anmeldelsen er sket. Og som chauffør skal du have en kopi af anmeldelsen, der skal 
følge jorden under transporten. 
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Hvilke myndigheder skal der anmeldes til? 
For jord, der graves op i Furesø Kommune, skal anmeldelsen sendes til kommunen. Hvis jorden 
skal flyttes til en anden kommune, sørger Furesø Kommune for at anmelde flytningen til den 
pågældende kommune, i det omfang det er nødvendigt. 

 

Hvis jorden skal genanvendes i en anden kommune efter reglerne i restproduktbekendtgørelsen, 

skal du som anmelder selv sørge for at anmelde genanvendelsesprojektet til den kommune, hvor 

jorden ønskes genanvendt. 
 

Hvordan skal du anmelde? 
Du skal fremsende en anmeldelse samt tilhørende analyseresultater, hvis du kender jordens 
forureningsgrad. Tilsammen fungerer sedlerne som dokumentation for jordens forureningsgrad, 
samt hvor den kommer fra, hvem der har kørt med den, og hvor den skal hen. 

 
Vi anbefaler dig, at du benytter vores anmeldeskema for jordflytning, som du kan finde på  
www.furesoe.dk, eller få tilsendt ved henvendelse til Furesø Kommune. Her bliver du guidet til at 
give de oplysninger, som kræves efter jordflytningsbekendtgørelsen. Du skal selv gemme et 
eksemplar af dine anmeldelser i to år. 
Du skal fremsende en anmeldelse for hver jordkategori eller anden klassifikation, jf. jord- 

flytningsbekendtgørelsen. 

 

Hvornår kan jorden flyttes/transporteres? 
Flytningen må iværksættes 4 uger efter anmeldelsen er modtaget af Furesø Kommune med mindre: 

 

• Furesø Kommune anmoder om supplerende oplysninger inden for 4-ugers fristen. Flytning må 
derefter tidligst iværksættes to uger efter kommunen har modtaget de supplerende oplysninger. 

• Jorden flyttes til modtageanlæg godkendt til at modtage jord med det forureningsindhold, som 
fremgår af anmeldelsen. Flytningen må i disse tilfælde foregå umiddelbart efter anmeldelsen. 

Hvis denne jord flyttes fra et kortlagt areal, skal Furesø Kommune inden anmeldelsen have 
godkendt en plan for jordens håndtering. 

 

• Den samlede jordflytning udgør 1 m
3 

eller mindre. Jorden kan da afleveres uden foregående 
anmeldelse på et dertil godkendt modtageanlæg. 

Den samlede jordflytning udgør 1 m
3 

eller mindre fra et kortlagt areal. Jorden kan da 
afleveres uden foregående anmeldelse på et dertil godkendt modtageanlæg. I sådanne tilfælde 
afleveres anmeldelsen til modtageanlægget sammen med jorden. 

• Opgravning og flytning af jord, der på grund af en akut opstået situation ikke kan afvente en 
forudgående anmeldelse. I sådanne tilfælde kan jorden opgraves og straks flyttes til en 
midlertidig placering i opgravningskommunen, f. eks til en container eller tilsvarende 
afskærmet placering. Opgravning til den midlertidige placering og den videre flytning, skal 
anmeldes senest tre hverdage efter flytning til den midlertidige placering. 

• En virksomhed, som udfører flere jordflytninger fra flere lokaliteter i kommunen, f.eks. i 
forbindelse med lednings-, vej- eller kloakarbejder, anmelder samlet flere forventede 
jordflytninger til et bestemmelsessted for hver forureningskategori/forureningsklasse - dog 
skal jordarbejdet foregå inden for en periode på højst et år. 

Jord fra kortlagte arealer eller jord, der er konstateret forurenet ud over kategori 2, jf. 
jordflytningsbekendtgørelsen, kan dog ikke indgå i en samlet anmeldelse for lednings- 
arbejder. 
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Virksomheden skal senest en måned efter den periode, som anmeldelsen gælder for, eftersende 
oplysninger til Furesø Kommune om ejernavn, adresse og matrikelnummer for det areal, den 
eller de ejendomme eller det vejareal, hvorfra jorden er flyttet, samt mængde, analyseresultater 
og kategorisering/klassificering. 

 
I alle tilfælde skal en kopi af anmeldelsen følge jorden under hele flytningen. 
Du skal være opmærksom på, at hvis du anmelder, at jorden ønskes anvendt på anden vis og jorden 
samtidig flyttes ud af kommunen, inddrages i nogle tilfælde andre myndigheder i 
sagsbehandlingen (se afsnittet ”Hvilke myndigheder skal der anmeldes til”). 

 
Du skal også være opmærksom på, at det i forbindelse med et projekt, hvor der skal flyttes jord, 
kan være nødvendigt at bygherren indhenter en tilladelse hos kommunen, f.eks. efter 
jordforureningslovens § 8 og miljøbeskyttelseslovens § 19.
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