
Brøndby Kommunes regulativ for anmeldelse af jordflytning 

(jordflytningsregulativet) 
 

 

0. Indledning 

Dette regulativ er en samling af regulativer fastsat i medfør af Lov om forurenet jord § 50a og Be-

kendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord § 14 og § 15 

(Jordflytningsbekendtgørelsen). 
 
1. Formål 

Regulativet har til formål at:  

 Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen jf. Jordforureningslovens § 50a, 

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 indenfor 

det områdeklassificerede område i forbindelse med jordflytning.  

 Fastlægge skema til brug for anmeldelse af jordflytning. 

 

2. Lovgrundlag. 

Dette regulativ er udfærdiget i henhold til § 50a i Lov om forurenet jord nr. 282 af 22. marts 2007 

samt § 14 og § 15 i Bekendtgørelse nr. 748 af 21. juni 2007 om anmeldelse og dokumentation i for-

bindelse med flytning af jord. 

 

3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 

Regulativet omfatter arealer i Brøndby Kommune, der er vurderet med henblik på om de skal være 

omfattet af områdeklassificering efter lov om jordforurening, samt alle flytninger af jord bort fra 

ejendomme/modtageanlæg i Brøndby Kommune, hvor jordflytningen er omfattet af krav om anmel-

delse og dokumentation jf. § 2 i jordflytningsbekendtgørelsen. 

 

4. Undtagelse/inddragelse af områder af områdeklassificeringen 

De områder i Brøndby Kommune, der er omfattet af det områdeklassificerede område, jf. jordforu-

reningslovens § 50 a er fastlagt i bilag 1 og fremgår af www.brondby.dk.   

 

Af hjemmesiden fremgår desuden hvilke områder i byzone, der er undtaget fra områdeklassificerin-

gen, henholdsvis hvilke områder i landzonen, der er inddraget i områdeklassificeringen.  

 

5. Analysefrie områder indenfor det områdeklassificerede område. 

Jord der flyttes fra analysefrie delområder indenfor områdeklassificeringen er undtaget fra doku-

mentationskravet i § 10 i Jordflytningsbekendtgørelsen. Jord i analysefrie delområder er enten kate-

goriseret som kategori 1 (uforurenet jord) eller kategori 2 (diffust forurenet jord). 

 

De analysefrie delområder i Brøndby Kommune, der således er undtaget fra dokumentationskravet, 

er fastlagt i bilag 2 og fremgår af www.brondby.dk.  

 

http://www.brondby.dk/
http://www.brondby.dk/


Hvis jord, som kommunen har kategoriseret i kategori 2 ønskes nedkategoriseret til kategori 1, skal 

jordflytningen dokumenteres med det antal analyser, der fremgår af jordflytningsbekendtgørelsen. 

 

6. Skema til brug for anmeldelse 

Anmeldelse af jordflytning jf. §§ 4 og 9 i jordflytningsbekendtgørelsen i Brøndby Kommune skal 

ske ved brug af skema, som fastlagt i bilag 3. Skemaet kan findes på www.brondby.dk.  

Anmeldeskema kan også rekvireres hos Brøndby Kommune på tlf. 43 28 28 28.  

 

7. Ikrafttrædelse 

Regulativets træder i kraft den 1. april 2008. 

 

Vedtaget af Brøndby Kommunes Kommunalbestyrelse den 13. februar 2008. 

 

 

 

 

 

 

http://www.brondby.dk/


Brøndby Kommunes regulativ for anmeldelse af jordflytning 
 

Bilag 1: 
 

Kort over kommunens områdeklassificerede område (hvor der er anmeldepligt for jordflytning pr. 

1. januar 2008) fremgår af kommunens hjemmeside på www.brondby.dk 

 

 

Bilaget er vedtaget af Brøndby Kommunes Kommunalbestyrelse den 13. februar 2008. 

 

http://www.brondby.dk/


Brøndby Kommunes regulativ for anmeldelse af jordflytning 
 

Bilag 2: 
 

Der er ikke fastlagt analysefrie delområder i Brøndby Kommune.  

 

I takt med at kommunen evt. fastlægger analysefrie delområder, vil de fremgå af kommunens hjem-

meside på www.brondby.dk.   

 

Bilaget er vedtaget af Brøndby Kommunes Kommunalbestyrelse den 13. februar 2008. 

http://www.brondby.dk/


Brøndby Kommunes regulativ for anmeldelse af jordflytning 
 

Bilag 3: 

 
Anmeldelse af jordflytning skal fra d. 1. april 2008 ske ved anvendelse af det anmeldeskema, der 

kan findes på kommunens hjemmeside på www.brondby.dk.   

 

Bilaget er vedtaget af Brøndby Kommunes Kommunalbestyrelse den 13. februar 2008. 

 

http://www.brondby.dk/
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