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Indledning 
Regulativet fastlægger regler for anmeldelse af flytning af jord, der er affald jf. § 19, stk. 2 i 
Affaldsbekendtgørelsen, dog ikke forurenet jord eller jord med mistanke om forurening der er 
omfattet af Stevns Kommunes Regulativ for områdeklassificering af byzonejord og flytning af 
jord af juni 2008. 
Regulativet fastlægger regler for opkrævning af gebyr vedrørende jord, der er affald. 
 

§1. Formål 
Regulativet har til formål at  
 

• fastlægger regler for anmeldelse af flytning af jord, der er affald jf. § 19, stk. 2 i Af-
faldsbekendtgørelsen, dog ikke forurenet jord eller jord med mistanke om forurening 
der er omfattet af Stevns Kommunes Regulativ for områdeklassificering af byzonejord 
og flytning af jord af 23. juni 2008. 

 

§ 2. Lovgrundlag. 
• Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om Miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelseslo-

ven)  
• Lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4. december 2009 om Forurenet jord (Jordforurenings-

loven)  
• Bekendtgørelse nr. 1415 12. December 2012 om Affald (Affaldsbekendtgørelsen).  
• Bekendtgørelse nr. 1479 af 12. december 2007 om anmeldelse og dokumentation i for-

bindelse med flytning af jord (Jordflytningsbekendtgørelsen) 
• Stevns Kommunes Regulativ for områdeklassificering af byzonejord og flytning af jord 

af 23. juni 2008.    
 

§ 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 
Stk. 1. Al jord, som indehaveren skiller sig af med, agter at skille sig af med eller er forpligti-
get at skille sig af med, er affald, jf. Affaldsbekendtgørelsens bilag 2. 
Stk. 2. Borgeren, grundejeren og virksomheden skal sikre at, at jorden sorteres i overens-
stemmelse med henholdsvis affaldsbekendtgørelsens § 3 nr 32 eller nr. 22  i forbindelse med 
opgravningen.  
 

§ 4. Anmeldelse 
Stk. 1. Flytning af jord omfattet af regulativet, skal ikke anmeldes. 
Stk. 2. Borgere, grundejere eller virksomheder, der ønsker, at kommunen anviser jord omfat-
tet af stk.1, skal dog benytte anmeldeskema som kan findes i Stevns Kommunes Regulativ for 
områdeklassificering af byzonejord og flytning af jord eller på kommunens hjemmeside. 
 

§ 5. Gebyrer 
Kommunalbestyrelsen kan opkræve gebyr for udgifter til planlægning og administration i hen-
hold til dette regulativ og Jordflytningsregulativet jf. § 58, stk. 1 i Affaldsbekendtgørelsen. 
Kommunalbestyrelsen kan opkræve gebyr til dækning af dens omkostninger i forbindelse med 
aflevering af jord på kommunens genbrugsplads jf. § 58, stk. 1 i Affaldsbekendtgørelsen. 
Gebyret fordeles og opkræves som fastlagt i Stevns Kommunes regulativer for husholdnings- 
og erhvervsaffald. 
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§ 6. Tilsyn 
Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med, at regulativets bestemmelser overholdes, jf. 
Jordforureningslovens § 65 og Miljøbeskyttelseslovens § 65. 
 

§ 7. Klage 
Kommunalbestyrelsens afgørelser i henhold til regulativet kan ikke indbringes til anden admi-
nistrativ myndighed, jf. affaldsbekendtgørelsens § 104 og jordflytningsbekendtgørelsens § 18. 
 

§ 8. Overtrædelse og straf 
Overtrædelse straffes i henhold til § 19 i Jordflytningsbekendtgørelsen og § 105 i 
Affaldsbekendtgørelsen. 
 

§ 9. Ikrafttrædelse 
Regulativet er vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 27. December 2011 og træder i kraft den 
1. januar 2012 .  
 


