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RETNINGSLINJER FOR BORTKØRSEL
OG DEPONERING

R4

Vestsjællands Amt har en målsætning om, at der tilstræbes total genbrug/udnyttelse af
vejmaterialer/muldjord/råjord, herunder også vej- og rabatjord som ikke har en kritisk
forureningsgrad. Af samme årsag skal rensning og deponering så vidt muligt undgås.

I hvilke situationer bortskaffes vejjord til behandling eller deponering?
Hvis der i vejjord konstateres mobile stoffer i koncentrationer over klasse 1 (jvf. Vejledning i
håndtering af forurenet jord på Sjælland) må jorden kun genanvendes på vejarealet, hvis en
risikovurdering viser, at der ikke er grundvandsrisiko. Alternativt skal jorden overdrages til
behandling eller deponering på et godkendt anlæg.
Generelt må jord fra alle dele af vejarealet bortskaffes til rensning eller deponering, såfremt
genbrug er miljømæssigt uhensigtsmæssigt.

Forklassificering
Som grundlag for beslutning om behandling eller deponering skal der være foretaget en
klassifikation af den forurenede jord efter retningslinjerne i Vejledning i håndtering af forurenet
jord.
Hvis det ligger fast, at jord fra punktkilder i rabatter, grøfter eller vejkasse skal sendes rensning eller
deponering, så skal nedenstående stoffer indgå i analyseprogrammet:
•
•

Punktkilder i rabatter og grøfter: Bly, zink, olie og PAH (sum og 7
enkeltkomponenter)
Punktkilder i vejkasse: olie og PAH (sum PAH og 7 enkeltkomponenter)

Antallet af prøver afpasses efter den forventede disponering af jorden, dvs. til rensning eller
deponering. Hvis deponerings- eller behandlingslokaliteten har særlige vilkår for modtagelse af
jord, så skal sådanne vilkår følges.
Generelt kræves én prøve pr. 30 tons for de første 900 tons. Er jordpartiet større end 900 tons, så
kræves én prøve pr. 30 tons for de første 900 tons, og derefter én prøve pr. 100 tons.
Skal jorden sendes til rensning, så kan klassifikation af jorden baseres på et reduceret antal analyser,
idet dokumentation udføres på behandlingsanlægget efter endt rensning. Forud for levering af
jorden, aftales behovet for klassifikationsanalyser med det anlæg som skal rense jorden.
Skal jorden deponeres, så kan prøveantallet reduceres til én prøve pr. 100 tons, hvis jordpartiet er
større end 2000 tons, eller hvis undersøgelsesresultater viser at jordpartiet er ensartet mht.
forureningstype og klasse.
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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.
Der er endvidere anmeldepligt for enhver flytning af erkendt forurenet jord bort fra et vejareal,
også selv om arealet, hvorfra jorden flyttes, ikke er kortlagt på det tidspunkt, hvor flytningen
planlægges.
Ved anmeldelse benyttes skema (Bilag D) i Vejledning i håndtering af forurenet jord.
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