Struer Kommune
AFFALDSREGULATIV FOR JORD

Gældende fra 1. maj 2012

§ 1. Formål
Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra
alle borgere, grundejere og virksomheder i Struer Kommune med henblik på at forebygge
forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker og begrænse
ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald.
Formålet er endvidere at fastsætte regler om de kommunale ordninger for jord, som er
affald, herunder ordningernes omfang og tilrettelæggelse m.v., jf. miljøbeskyttelsesloven,
med henblik på at etablere og skabe rammerne for velfungerende kommunale ordninger.
Reglerne tager ligeledes sigte på at normere de praktiske forhold i forbindelse med
afviklingen af affaldsindsamlingen og – håndteringen.
§ 2. Lovgrundlag og regulering
Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig:
Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)
Bekendtgørelse om affald (Affaldsbekendtgørelsen)
Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord
(jordflytningsbekendtgørelsen)
Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og
anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald
(Restproduktbekendtgørelsen)
Regulativ for jordstyring, Struer Kommune, april 2008
§ 3. Definitioner
De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår af den
til enhver tid gældende affaldsbekendtgørelse.
Affald defineres således som ethvert stof og enhver genstand, som indehaveren skiller sig
af med, agter at skille sig af med eller er forpligtet til at skille sig af med.
§ 4. Gebyrer
Kommunalbestyrelsen fastsætter affaldsgebyrer i henhold til såvel miljøbeskyttelsesloven
som affaldsbekendtgørelsen.
Kommunalbestyrelsen vedtager én gang årligt et gebyrblad, der angiver størrelsen på
ovennævnte gebyrer. Gebyrbladet er tilgængeligt på Struer Kommunes hjemmeside, jf.
affaldsbekendtgørelsen.
§ 5 Klage m.v.
Kommunalbestyrelsens afgørelser efter dette regulativ kan ikke påklages til anden
administrativ myndighed.
§ 6 Overtrædelse og straf
Overtrædelse af regulativet straffes med bøde, jf. affaldsbekendtgørelsen.
Som angivet i såvel affaldsbekendtgørelsen som jordflytningsbekendtgørelsen, kan
straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov
uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er:

1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller
2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre,
herunder ved besparelser.

§ 7 Ikrafttrædelse
Dette regulativ træder i kraft den 1. maj 2012.
Således vedtaget af kommunalbestyrelsen i Struer Kommune den 25. april 2012.

Niels Viggo Lynghøj
Borgmester

Claus Damgaard
Kommunaldirektør

AFFALDSORDNING FOR JORD FRA HUSHOLDNINGER
§ 8 Ordning for jord, som er affald
§ 8.1 Hvad omfatter ordningen
Ordningen omfatter jord, der er frembragt af husholdninger og som er omfattet af
affaldsbekendtgørelsen, bortset fra håndtering, som er reguleret af anden lovgivning.
Ordningen omfatter såvel ren som forurenet jord. For håndtering og dokumentation af
forurenet og lettere forurenet jord henvises til regulativ for jordstyring.
§ 8.2 Hvem gælder ordningen for
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i Struer kommune.
§ 8.3 Beskrivelse af ordningen
§ 8.3.1 Kildesortering og kategorisering
Borgeren og grundejeren skal sikre, at jorden sorteres i forbindelse med opgravningen.
Jorden skal sorteres i forurenet, lettere forurenet og uforurenet jord.
Den anmeldepligtige jord jf. regulativ for jordstyring, skal kategoriseres efter
jordflytningsbekendtgørelsens bilag 3.
Hvis den forurenede jord ikke umiddelbart kan henføres til kategori 1 eller 2 jord jf.
bestemmelserne i jordflytningsbekendtgørelsen, træffer kommunalbestyrelsen afgørelse
om jordens kategorisering.
§ 8.3.2 Aflevering på genbrugspladsen
Ved aflevering af jord på genbrugspladsen finder bestemmelserne i
husholdningsaffaldsregulativets § 15 anvendelse.
§ 8.3.3 Anvisning af jord, som er affald
Kildesorteret og kategoriseret jord skal afhængigt af kategoriseringen føres til et godkendt
anlæg for jordrensning eller deponering, der foretager den videre håndtering, eller direkte
til anvendelse efter reglerne herom.
Jord, der ikke er kildesorteret eller kategoriseret, skal føres til et godkendt
karteringsanlæg, der foretager sortering og kategorisering med henblik på den videre
håndtering.
Anvisning af bortskaffelsesmuligheder for jord sker af Struer Kommune. Ved forurenet jord
sker anvisning på baggrund af anmeldelse af jordflytning jf. bestemmelserne i regulativ for
jordstyring.
Jord, der indeholder andre affaldsfraktioner, som ikke kan frasorteres, skal deponeres.
Af Struer Kommunes hjemmeside www.struer.dk fremgår de godkendte anlæg, som kan
modtage jord under denne ordning og hvem der modtager hvilke typer jord.

§ 8.3.4 Konkret anvisning
Såfremt en borger eller grundejer har frembragt affald, som ikke er omfattet af øvrige
bestemmelser i dette regulativ eller anden regulering, skal denne tage kontakt til
kommunen med henblik på konkret anvisning.

AFFALDSORDNING FOR JORD FRA VIRKSOMHEDER
§ 9 Ordning for jord, som er affald
§ 9.1 Hvad omfatter ordningen
Ordningen omfatter jord, der er frembragt af virksomheder og som er omfattet af
affaldsbekendtgørelsen, bortset fra håndtering, som er reguleret af anden lovgivning.
Ordningen omfatter såvel ren som forurenet jord. For håndtering og dokumentation af
forurenet og lettere forurenet jord henvises til regulativ for jordstyring.
§ 9.2 Hvem gælder ordningen for
Ordningen gælder for alle virksomheder i Struer kommune.
§ 9.3 Beskrivelse af ordningen
§ 9.3.1 Kildesortering og kategorisering
Virksomheden skal sikre, at jorden sorteres i forbindelse med opgravningen.
Jorden skal sorteres i forurenet, lettere forurenet og uforurenet jord.
Den anmeldepligtige jord jf. regulativ for jordstyring, skal kategoriseres efter
jordflytningsbekendtgørelsens bilag 3.
Hvis den forurenede jord ikke umiddelbart kan henføres til kategori 1 eller 2 jord jf.
bestemmelserne i jordflytningsbekendtgørelsen, træffer kommunalbestyrelsen afgørelse
om jordens kategorisering.
§ 9.3.2 Aflevering på genbrugspladsen
Ved aflevering af jord på genbrugspladsen finder bestemmelserne i
erhvervsaffaldsregulativets § 11 anvendelse. Ordningen for virksomheder er en frivillig
tilvalgsordning, som kræver tilmelding inden benyttelse.
§ 9.3.3 Anvisning af jord, som er affald
Kildesorteret og kategoriseret jord skal afhængigt af kategoriseringen føres til et godkendt
anlæg for jordrensning eller deponering, der foretager den videre håndtering, eller direkte
til anvendelse efter reglerne herom.
Jord, der ikke er kildesorteret eller kategoriseret, skal føres til et godkendt
karteringsanlæg, der foretager sortering og kategorisering med henblik på den videre
håndtering.
Anvisning af bortskaffelsesmuligheder for jord sker af Struer Kommune. Ved forurenet jord
sker anvisning på baggrund af anmeldelse af jordflytning jf. bestemmelserne i regulativ for
jordstyring.
Jord, der indeholder andre affaldsfraktioner, som ikke kan frasorteres, skal deponeres.

Af Struer Kommunes hjemmeside www.struer.dk fremgår de godkendte anlæg, som kan
modtage jord under denne ordning og hvem der modtager hvilke typer jord.
§ 9.3.4 Konkret anvisning
Såfremt en virksomhed har frembragt affald, som ikke er omfattet af øvrige bestemmelser i
dette regulativ eller anden regulering, skal denne tage kontakt til kommunen med henblik
på konkret afvisning.

