Regulativ for jord
Odder Kommune
§1 Gyldighed
Regulativet bestemmer regler for håndtering af jord, der er affald jf. § 19, stk. 2 i Bekendtgørelse 224 af 7.
marts 2011 om affald. Undtaget er forurenet jord eller jord, hvor der er mistanke om forurening, omfattet
af Odder Kommunes Jordflytningsregulativ af 10. januar 2008.
Regulativet bestemmer regler for opkrævning af gebyrer vedrørende ren jord, der er affald.
§2 Hjemmel
Lovbekendtgørelse 879 af 26. juni 2010 om Miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)
Bekendtgørelse 224 af den 7. marts 2011 om Affald (Affaldsbekendtgørelsen).
§3 Definitioner
Jord, der er affald, er al jord, som indehaveren skiller sig af med, agter at skille sig af med eller er forpligtet
til at skille sig af med, jf. Affaldsbekendtgørelsens Bilag 2.
§4 Anmeldelse, anvisning og aflevering
Flytning af jord omfattet af regulativet skal ikke anmeldes.
Stk.2. Jord omfattet af stk. 1 kan i mindre mængder afleveres på kommunens genbrugspladser, så længe
genbrugspladsernes adgangs- og afleveringskrav overholdes (se kommunens regulativer for henholdsvis
husholdnings- og erhvervsaffald).
Stk.3. Borgere, grundejere eller virksomheder, der ønsker, at kommunen anviser jord omfattet af stk. 1, skal
dog benytte anmeldelsesskemaet i Odder Kommunes Jordflytningsregulativ eller på kommunens
hjemmeside og fremsende det udfyldte skema til kommunen, som herefter anviser jorden til aflevering på
godkendt modtageanlæg.
§5 Gebyrer
Kommunalbestyrelsen kan opkræve gebyr for udgifter til planlægning og administration som følge af dette
regulativ og Jordflytningsregulativet samt til dækning af dens udgifter knyttet til aflevering af jord på
kommunens genbrugspladser, jf. § 58 stk. 1 i Affaldsbekendtgørelsen. Gebyret fordeles og opkræves som
bestemt med Odder Kommunes regulativer for henholdsvis husholdnings- og erhvervsaffald.
§6 Tilsyn
Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med overholdelse af regulativets bestemmelser, jf.
Miljøbeskyttelseslovens §65.
§7 Klage
Kommunalbestyrelsens afgørelser i henhold til regulativet kan ikke indbringes for anden administrativ
myndighed, jf. Affaldsbekendtgørelsens §101.

§8 Overtrædelse og straf
Overtrædelse af regulativets bestemmelser straffes i henhold til Affaldsbekendtgørelsens §102.
§9 Ikrafttrædelse
Regulativet træder i kraft 1. januar 2012.
Vedtaget af Odder Kommune, Byrådet den 16. april 2012.

