
Billag A, Definitioner  
De definitioner, der anvendes i regulativ for jord, svarer til de definitioner, der fremgår af den 
til enhver tid gældende affaldsbekendtgørelse. Nedenstående er uddrag samt supplerende 
definitioner. 
 
 
Affald:  Ethvert stof og enhver genstand, jf. affaldsbekendtgørelsens bilag 2, som  
 indehaveren skiller sig af med, agter at skille sig af med eller er forpligtet  
 til at skille sig af med 
 
Affaldsdatasystem: System for indberetning af affaldsdata. 
 
Affaldsfraktion:  Underopdeling af affald eller materiale, sammensætning og oprindelse,  

 herunder affald, papir, pap, dæk, affald i form af metal og elektroniske 
produkter, affald i form af batterier og akkumulatorer, PVC, plast, glas, 
schredderaffald, jord og træ. 

 
Affaldsindehaver:  Producenten af affaldet eller den fysiske eller juridiske person, der er i 

besiddelse af affaldet. 
 
Affaldsproducent: Enhver, hvis aktivitet frembringer affald (den oprindelige affaldsproducent), 

eller enhver, der foretager en forbehandling, blanding eller andet, som 
medfører en ændring af dette affalds karakter eller sammensætning. 

 
Affaldstransportør: Enhver virksomhed, som transporterer affald for fremmed regning,  

 herunder ved brug af lastbil, jernbane, fly eller skib. 
 
Anlæg:  Godkendte modtageanlæg for jord, samt modtager af jord, hvor jorden  
 ikke er omfattet af pligten til anmeldelse. Det kan være landbrugsarealer,  
 byggegrunde, vejarealer osv. Man skal sikre sig, at udlægningen ikke  
 strider imod anden lovgivning. 
 
Anmeldelse:  Fyldestgørende udfyldt anmeldeskema, som er modtaget af Vejen 

Kommune. En anmeldelse gælder som hovedregel for én jordflytning. 
 
Anmelder:  Den, der som ejer, bruger eller bygherre foranstalter flytning af jorden, 

eller den, der er ansvarlig for den faktiske flytning af jorden, herunder 
entreprenøren. 

 
Anvisningsordning: En ordning, hvor kommunalbestyrelsen i et regulativ har fastlagt på  
 hvilken måde og eventuelt på hvilket anlæg, affaldsproducenten skal sikre,  
 at affaldet bliver håndteret.  
 
Behandling: Nyttiggørelses- eller bortskaffelsesoperationer, herunder forberedelse forud  
 for nyttiggørelse eller bortskaffelse. 
 
Bortskaffelse:  Enhver operation, der ikke er nyttiggørelse, også hvis operationen som  
 sekundær konsekvens fører til genvinding af stoffer eller til  

 energiudnyttelse. Affaldsbekendtgørelsens bilag 6 A indeholder en ikke- 
 udtømmende liste over bortskaffelsesoperationer.  

 
Bygherre:  Den person der foranlediger og bekoster et bygge- og anlægsarbejde. 
 
 



Deponeringsanlæg: Som defineret i bekendtgørelse om deponeringsanlæg. 
 
Deponeringsegnet   
affald:  Affald som ikke er egnet til genanvendelse eller forbrænding 
 
Ejendom: Et matrikelnummer eller flere matrikelnumre, der ifølge notering i  
 matriklen skal holdes samlet (jf. udstykningslovens § 2). 
 
Farligt affald:  Affald, som er opført på og markeret som farligt affald på listen over affald  
 i affaldsbekendtgørelsens bilag 2, og som udviser egenskaber som angivet i  
 affaldsbekendtgørelsens bilag 4. Som farligt affald anses endvidere affald,  
 som udviser egenskaber, som er angivet i affaldsbekendtgørelsens bilag 4. 
 
Forurenet jord:  Jord der kan have skadelig virkning på grundvand, menneskers sundhed og  
 miljøet i øvrigt. Der henvises i øvrigt til Miljøstyrelsens afskæringskriterier  
 for jordens indhold af miljøfremmed stoffer. 
 
Genanvendelse:     Genanvendelse: Enhver nyttiggørelsesoperation, hvor affaldsmaterialer  

omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges 
til det oprindelige formål eller til andre formål. Heri indgår omforarbejdning 
af organisk materiale, men ikke energiudnyttelse og omforarbejdning til 
materialer, der skal anvendes til brændsel eller til opfyldningsoperationer. 

 
Genanvendelse Nyttiggørelse af overskudsjord i projekter som erstatning for primære  
af jord råstoffer. Hvis der er tale om forurenet jord, kræver genanvendelsen en  
 tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 eller en godkendelse efter  
 miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. 
 
Godkendt modtage-Et anlæg eller sted, der i medfør af miljøbeskyttelseslovens, kapitel 5, har  
anlæg for jord: tilladelse til at genanvende, deponere og/eller behandle overskudsjord. 
 
Håndtering:  Indsamling, transport, nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, herunder  
 tilsyn i forbindelse hermed og efterbehandling af deponeringsanlæg samt  
 forhandleres og mægleres virksomhed. 
 
Jordflytning:  Ved én jordflytning forstås flytning af jord fra én lokalitet til en anden  
 lokalitet. En jordflytning kan ske over tid og bestå af flere jordtransporter.  

 En anmeldelse gælder for én jordflytning. Hvis jord fra én lokalitet  
 transporteres til flere forskellige lokaliteter, er der tale om flere  
 jordflytninger, som skal anmeldes hver for sig. Det samme er tilfældet,  
 hvis jord fra forskellige lokaliteter transporteres til en fælles lokalitet. 

 
Jordhåndterings-:  En plan for prøvetagning, analyse, sortering og videredisponering af jord 
plan. fra en ejendom 
 
Jordparti:  En mængde jord af samme jordtype (fyld, sand, muld, ler, intakte jordlag  
 m.v.), der stammer fra et afgrænset areal og som indeholder de samme  
 forureningskomponenter i samme forureningskategori. 
 
Kategorisering:  Inddeling af jord i kategorier efter forureningskoncentration jf. bilag 3 i  
 Jordflytningsbekendtgørelsen. 
 
Kildesortering: Sortering på det sted, hvor affaldet genereres, i genanvendeligt,  
 forbrændings- og deponeringsegnet affald samt sortering efter materiale  
 og anvendelsesform. 



 
Kortlagt areal:  Et areal, der er kortlagt i medfør af lov om forurenet jord, §§ 4 eller 5.  
 Region Syddanmark er kortlægningsmyndighed. Arealet er kortlagt på V1  
 (vidensniveau 1), hvis der er en viden om aktiviteter, der kan have været  
 kilde til jordforurening på arealet. Et areal er kortlagt på V2  
 (vidensniveau 2), hvis der på arealet er konstateret en jordforurening, der  
 kan have skadelig virkning på mennesker og miljø. 
 
Lettere forurenet Jord som overholder grænseværdierne for lettere forurenet jord i  
jord: bekendtgørelse om definition af lettere forurenet jord, dvs. jorden har et  
(kategori 2 jord) indhold af miljøfremmede stoffer, der ligger i intervallet mellem  
 jordkvalitetskriterierne og afskæringskriterierne fra Miljøstyrelsen 
 
Modtager:  Ejer af eller driftsherre på den ejendom, det vejareal eller det anlæg,  
 hvortil jorden flyttes. 
 
Offentlig vej:  Ved et areal, som anvendes til offentlig vej, forstås det areal, som er  
 omfattet af vejlovens § 1, og som den enkelte vejbestyrelse administrerer,  
 jf. samme lovs § 2, stk. 6, jf. stk. 4 og 5. 
 
Områdeklas-  Et område er omfattet af områdeklassificeringen, hvis det formodes at  
sificering: være lettere forurenet, jf. Jordforureningslovens § 50a. By områder  
 klassificeres som udgangspunkt som lettere forurenede. Kommunen kan  
 efter en konkret vurdering, reducere eller udvide de områdeklassificerede  
 områder. 
 
 
Områdeklas  Ved et områdeklassificeret areal jf. Jordforureningslovens § 50a, forstås  
sificeret areal: byzoneareal, jf. Planlovens §34, medmindre arealet gennem et regulativ er  
  undtaget som forureningsfrit efter Jordforureningslovens § 50a stk. 2, samt  

 landzonearealer, der gennem regulativ er inddraget som områdeklas-
sificeret, jf. Jordforureningslovens § 50a stk. 3. 

  
Overskudsjord:  Jord, der ønskes bortskaffet i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder. 
 
Ren jord:   Jord, som overholder grænseværdierne for kategori 1 jord i bekendtgørelse  
(kategori 1 jord) om lettere forurenet jord. Jord som kategoriseres som kategori 1 kan ikke  
  anses som uforurenet i alle sammenhænge. F.eks. ved placering af jord i  
  naturområder og på landbrugsjord kan der være skærpede krav. 
 
Råstofgrav:  En råstofgrav som har dispensation til at modtage ren jord. 
 
Straks-flytning: Flytning af jord til godkendt modtageanlæg umiddelbart efter anmeldelsen 
 
Uafklarede:  Regionen har oplysninger om aktiviteter der kan have forårsaget  
(i forhold til  forurening, men der er endnu ikke foretaget en konkret vurdering. Ved  
kortlægning)  større anlægsarbejder anbefales det, på forhånd, at rette forespørgsel til  
  Region Syddanmark eller kommunen om foureningsforhold. 
  
 
 


