
 

 

 

Jordstyringsregulativ for Næstved Kommune 
 
  
 
0. Indledning 
Dette regulativ er en samling af regulativer 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  

• At 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 inden for det områdeklassificerede område i forbindelse med jordflytning.  

• At 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 Næstved 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 Næstved Kommune, hvor jordflytningen er omfattet af 
krav om anmeldelse og dokumentation jf. § 2 i jordflytningsbekendtgørelsen. 
 
4. Undtagelse/inddragelse af områder af områdeklassificeringen 
De samlede områder, der er omfattet af det områdeklassificerede områder, jf. 
jordforureningslovens § 50 a i Næstved Kommune, fremgår af bilag A og Næstved kommunes 
hjemmeside.  
 
Af bilag A og Næstved kommunes hjemmeside fremgår desuden hvilke områder i byzone, 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 
Næstved Kommune er undtaget fra dokumentationskravet i § 10 i jordflytningsbekendtgørel-
sen.    
De områder, der er undtaget fra dokumentationskravet fremgår af bilag B og Næstved 
kommunes hjemmeside. 
 
Hvis en 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 Næstved Kommune 
skal ske ved brug af skema, som angivet i bilag C og på Næstved kommunes hjemmeside. 
Anmeldeskema kan også rekvireres hos Næstved Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen på 
tlf. 55 88 61 80.  

 
7. Ikrafttrædelse 
Regulativets træder i kraft den 1.5.2008,(ca. 1 måned efter byrådets vedtagelse er 
offentliggjort). 
 
 
Vedtaget af Næstved Kommunes Kommunalbestyrelse den 14.1.2008 
 
 
 
 
Henning Jensen 
Borgmester 

 
 
 
 
Bilag A - Oversigt over de enkelte byzoner i kommunen samt de områder uden for 
byzone hvor der er områdeklassificeret et område.  
 
Fra 1.1.2008 er alle byzoner omfattet af områdeklassificeringen. 
 
 
Arbejdet med undtagelse/inddragelse af områder af områdeklassificeringen er sat i gang og vil 
forløbe igennem året 2008.  
 
 
 
 
Bilag B - Oversigt over de delområder inden for områdeklassificeringen, der er 
undtaget fra dokumentationskravet. 
 
Der er p.t. ikke udpeget arealer inden for lettere forurenede områder, der vil kunne udtages 
for analysekrav. Det er begrundet i at kommunerne må generelt afvente, at Regionen får 
afsluttet den systematiske kortlægning, da dette er en forudsætning for, at kommunen kan 
undtage et givent område.  
 
 
 
 
Bilag C: Skema til brug for anmeldelse 
 
Kommunen benytter skema til anmeldelse udarbejdet af KL: 
 
JG005 - Anmeldelse af jordflytning 

 
 
 
 



 

 


