Strategi og retningslinier for håndtering af vejjord i Vestsjællands Amt

Retningslinier for udlægning på landbrugsjord og naturområder

RETNINGSLINJER FOR UDLÆGNING
PÅ LANDBRUGSJORD OG NATUROMRÅDER

R3

Vestsjællands Amt ønsker at forebygge, at placering af overskudsjord på landbrugsjord og i naturområder får en uheldig påvirkning af livsbetingelserne for planter og dyr. Endvidere er der et ønske
om at beskytte de geologiske værdier, herunder de uforstyrrede landskaber. Udlægning af overskudsjord skal derfor ske på lokaliteter, hvor det er muligt at forene disse ønsker.
Ved nyanlæg af veje må kun ren overskudsjord i form af råjord og muld udlægges på landbrugseller naturarealer. Jord fra rabatter, grøfter og vejkasse fra eksisterende veje må således ikke udlægges.

Forundersøgelse
Forud for genbrug af jord fra vejprojekter uden for de aktuelle arbejdsområder, skal der altid udføres forundersøgelser for identifikation af mulige punktkilder til jordforurening inden for det område,
som berøres af vejarbejdet (se R1). Dette gælder også ved anlægsarbejder på landbrugsområder,
idet der her kan forekomme punktkilder i form af opfyldte mergelgrave, grusgrave, mosehuller osv.,
samt f.eks. pladser for blanding og rensning af sprøjteudstyr.

Forklassificering af jorden
Hvis der med forundersøgelsen identificeres mulige punktkilder, så skal disse kontrolleres for eventuel forurening, hvilket aftales nærmere med Natur & Miljø, afdeling for Forurenede Grunde (se
R1). Dette gælder også for arealer, hvor der er konstateret forurening.
Hvis ikke der er tegn på forurening fra punktkilder eller oplysninger herom, betragtes jorden som
diffus forurenet. Jord fra rabatter og grøfter antages som udgangspunkt for at være forurenet og kan
derfor ikke udlægges på landbrugsjord.
Potentielt diffus forurenet overskudsjord inden for det enkelte vejareal, som ønskes udlagt på landbrugsjord, skal forklassificeres ud fra Vejledning i håndtering af forurenet jord på Sjælland, juli
2001. Der udtages 1 prøve pr. 100 tons. Ved større jordpartier kan der aftales en anden prøvefrekvens ved henvendelse til Natur & Miljø, afdeling for Forurenede Grunde. Prøverne skal analyseres
for PAH, tungmetaller og totalkulbrinter. Analysemetoder m.m. findes i førnævnte vejledning.
I vejledning i håndtering af forurenet jord på Sjælland er det angivet, hvilke kriterier, der skal overholdes for at jorden kan udlægges på landbrugsjord.

Gældende regler
Udlægning af jord på landbrugsjord kan i visse tilfælde kræve tilladelse efter Naturbeskyttelsesloven eller Planloven. På landbrugsarealer accepteres generelt kun udlægning af genbrugsjord i en
tykkelse på maximalt 0,5 m, og kun hvis den udlagte jord er egnet til fortsat landbrugsdrift.
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Anmeldelse
Opgravning og flytning af jord bort fra offentlig vej skal anmeldes til kommunen senest 4 uger inden arbejdet iværksættes. Kommunen anviser da (jf. affaldsbekendtgørelsens § 35), hvorledes jorden bortskaffes miljømæssigt forsvarligt.
Anmeldelse skal foretages af den, der opgraver eller flytter jorden, og sendes til den kommune, hvor
opgravningen finder sted.
Ved anmeldelse benyttes skema (Bilag D) i vejledning i håndtering af forurenet jord.
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