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Lejre Kommunes samling af regulativer vedrørende anmeldelse af 
jordflytning (jordflytningsregulativet) 
 
0. Indledning 
Dette regulativ er en samling af bestemmelser fastsat i medfør af lov om forurenet jord § 50 a, 
bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord § 14 og § 15. 
 
1. Formål 
Regulativet har til formål at  

• inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen jf. jordforureningslovens § 50 a, 
stk. 2 og stk. 3, samt 

• fastlægge delområder inden for det områdeklassificerede område, som med høj grad af 
sikkerhed kan henføres til kategori 1, ren jord, eller kategori 2, lettere forurenet jord, jf. 
bilag 3 til jordflytningsbekendtgørelsen, og hvor der dermed ikke skal foretages analyser i 
forbindelse med jordflytning.  

• fastlægge et skema til brug for anmeldelse af jordflytning. 
 

2. Lovgrundlag. 
Dette regulativ er udfærdiget i henhold til § 50 a i lovbekendtgørelse nr. 282 af 22. marts 2007 af 
lov om forurenet jord samt § 14 og § 15 i Bekendtgørelse nr. 748 af 21. juni 2007 om anmeldelse 
og dokumentation i forbindelse med flytning af jord (jordflytningsbekendtgørelsen). 
 
3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 
Regulativet omfatter arealer i Lejre 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 Lejre Kommune, hvor jordflytningen er omfattet af krav om 
anmeldelse og dokumentation jf. § 2 i jordflytningsbekendtgørelsen. 
 
4. Undtagelse/inddragelse af områder af områdeklassificeringen 
Det områdeklassificerede område i Lejre Kommune, jf. jordforureningslovens § 50 a, fremgår af 
bilag 1 og af Lejre Kommunes hjemmeside.  
 
Af bilag 1 og Lejre Kommunes hjemmeside fremgår også hvilke områder i byzonen, der er 
undtaget fra områdeklassificeringen, henholdsvis hvilke områder uden for byzonen, der er 
inddraget i områdeklassificeringen.  
 
5. Analysefrie områder inden for det områdeklassificerede område. 
Jord, der flyttes fra delområder, som er kategoriseret i kategori 1 henholdsvis kategori 2 af Lejre 
Kommune, er undtaget fra dokumentationskravet i § 10 i jordflytningsbekendtgørelsen. 
De områder, der er undtaget fra dokumentationskravet fremgår af bilag 2 og af Lejre Kommunes 
hjemmeside. 
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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 Lejre Kommune skal 
ske ved brug af skema, som angivet i bilag 3 og på Lejre Kommunes hjemmeside, www.lejre.dk. 
Anmeldeskema kan også rekvireres hos Lejre Kommune på tlf. 46 46 46 46.  

 
7. Ikrafttrædelse 
Regulativets træder i kraft 6. marts 2008. 
 
Vedtaget af udvalget for Teknik & Miljø den 7. februar 2007 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Bilag 1: 
Oversigtskort over de enkelte byzoner i kommunen samt de områder uden for byzone hvor der er 
områdeklassificeret et område. Kort kan eventuelt erstattes eller suppleres med tekst, der 
identificerer området.  
 
Bilag 2: 
Oversigtskort over de delområder inden for områdeklassificeringen, der er undtaget fra 
dokumentationskravet. Kort kan eventuelt erstattes eller suppleres med tekst, der identificere 
delområdet. 
 
Bilag 3: 
Anmeldeskema. 
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Bilag 1: 
Oversigtskort over områdeklassificeret område i Lejre Kommune.  
 
Hele Byzone i Lejre Kommune er områdeklassificeret. Der er ikke områder udenfor byzonen der 
er områdeklassificeret og der er ikke områder indenfor byzone, der er undtaget fra 
områdeklassificeringen.  
 
I Lejre Kommune er der byzone i Allerslev, Biltris, Ejby, Englerup, Gershøj, Gevninge, Kirke 
Hvalsø, Kirke Hyllinge, Kirke Sonnerup, Kirke Såby, Langvad, Lejre, Lyndby, Lyndby Strand, 
Osted. Sæby, Trællerup, Vester Såby og Øm.  
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Områdeklassficering i Lejre Kommune 
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Bilag 2: 
Oversigtskort over de delområder inden for områdeklassificeringen, der er undtaget fra 
dokumentationskravet. Kort kan eventuelt erstattes eller suppleres med tekst, der identificere 
delområdet. 
 
DER ER IKKE OMRÅDER I LEJRE KOMMUNE DER ER UNDTAGET FRA 
DOKUMENTATIONSKRAVET 
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Bilag 3: 
Anmeldeskema. 
 


