REGULATIV FOR JORD FRA LETBANEN PÅ
RING 3 I VALLENSBÆK KOMMUNE
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§ 1 Formål
Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord fra Hovedstadens Letbane i
Vallensbæk Kommune med henblik på at forebygge forurening og begrænse ressourceanvendelsen ved at
fremme genanvendelse.
Formålet er endvidere at fastlægge det delområde i Vallensbæk Kommune, hvor jorden med en høj grad af
sikkerhed kan henføres til kategori 2, jf. jordflytningsbekendtgørelsens bilag 3, samt angive hvor der ikke
skal foretages analyser i forbindelse med jordflytning.
§ 2 Lovgrundlag
Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig:

Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)

Lov om forurenet jord (Jordforureningsloven)

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)
§ 3 Definitioner
De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår af den til enhver tid
gældende affaldsbekendtgørelse.
Overskudsjord: Jord der ønskes bortskaffet i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde.
§ 4 Undtagelse fra dokumentationskrav
I henhold til jordflytningsbekendtgørelsens § 14 kan jord fra vejrabatter og områdeklassificerede arealer
undtages fra analysepligt, hvis kommunalbestyrelsen har et dokumentationsgrundlag, der gør, at jorden med
høj grad af sikkerhed tilhører kategori 1 eller 2.
Af Hovedstadens Letbanes vejjordsundersøgelse og geotekniske undersøgelser, fremgår det, at jord fra
projektområdet, som vist i bilag 1 er lettere forurenet jord (kategori 2). Jord fra projektet kan derfor fritages
fra analysepligt i forbindelse med flytning. Fritagelsen gælder ikke vejkassematerialer indenfor området,
ligesom kortlagte arealer og nyfunden forurening ikke er omfattet. I en 5 meter bræmme ud for kortlagte
områder som grænser op til regulativets gyldighedsområde, gælder fortsat den almindelige analysepligt.
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Flytning af overskudsjord fra området skal følge proceduren ” Håndteringer af jordflytninger”.
§ 5 Analysefrie områder
Jord, der flyttes fra delområder, som er kategoriseret i kategori 2 af Vallensbæk Kommune er undtaget fra
dokumentationskravet i § 10 i jordflytningsbekendtgørelsen.
De områder, der er undtaget fra dokumentationskravet fremgår af bilag 1 til dette regulativ og Ishøj
Kommunes hjemmeside.
Hvis jord, som Vallensbæk Kommune i henhold til jordflytningsbekendtgørelsens bilag 3 har kategoriseret
som kategori 2 ønskes nedkategoriseret til kategori 1, skal jordflytningen dokumenteres med det antal
analyser, der fremgår af jordflytningsbekendtgørelsen.
§ 6 Skema til brug for anmeldelse af jordflytning
Anmeldelse af jordflytning efter jordflytningsbekendtgørelsens § 4 og § 9 skal i Vallensbæk Kommune ske
ved brug af skema, som angivet i bilag 2 til dette regulativ og på Ishøj Kommunes hjemmeside.
§ 7 Klage m.v.
Kommunalbestyrelsens afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf.
affaldsbekendtgørelsens § 101 og jordflytningsbekendtgørelsens § 18.
Indskærpelser af regulativet efter miljøbeskyttelseslovens § 69, stk. 1, kan ikke påklages til anden
administrativ myndighed, jf. miljøbeskyttelseslovens § 69, stk. 3. Tilsvarende efter jordforureningslovens §
67, stk. 1 og stk. 3.
Afgørelser efter jordforureningsloven kan, medmindre andet fremgår af lovens bestemmelser, påklages til
Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. jordforureningslovens § 77, stk. 1.
Efter § 47, stk. 1, jf. § 48, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse kan spørgsmål om, hvorvidt kommunen
overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter,
der er udstedt i medfør af denne lovgivning, indbringes for statsforvaltningen i den region, hvori kommunen
er beliggende. Statsforvaltningen beslutter selv, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag, jf.
§ 48 a i den kommunale styrelseslov.
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§ 8 Overtrædelse og straf
Overtrædelse af regulativet straffes med bøde, jf. affaldsbekendtgørelsens § 102, stk. 1, nr. 2.
Efter affaldsbekendtgørelsens § 102, stk. 2, og jordflytningsbekendtgørelsens § 19, stk. 2, 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.
Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf.
affaldsbekendtgørelsens § 102, stk. 3, og jordflytningsbekendtgørelsens § 19, stk. 3.
§ 9 Ikrafttrædelse
Dette regulativ træder i kraft den 29. maj 2019 .
Ikrafttrædelse af dette regulativ er et tillæg til gældende jordregulativ fra 6. juni 2012. Tillægget ophæves når
LetBanen er færdig anlagt.
Således vedtaget af kommunalbestyrelsen i Vallensbæk Kommune den 29. maj 2019.

Borgmester

Henrik Rasmussen

Teknisk direktør

Kristine Klæbel
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Bilag 1: Delområder, der er undtaget for analysepligt

Grønt og lilla afmærkninger er der skal udføres bygge- og anlægsarbejde til LetBanen. Disse områder er
undtaget for analysepligt.
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