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Vejledning i håndtering af forurenet jord på Sjælland – April 2006 
 

 
4. Myndighedernes principper for klassificering og anvisning 

 
 
4.1 Inddeling af jord i forureningsklasser 
 
Af hensyn til jordhåndteringen opdeles jorden i klasser efter jordens forureningsgrad- og type. 
Definition af forureningsklassernes afgrænsning fremgår af bilag A1 og A2. Bilag A1 definerer 
forureningsklasserne generelt, medens bilag A2 definerer afgrænsningen af forureningsklassen 
for jord til anvendelse eller udlægning på landbrugsjord og i natur- og skovområder. 
 
Generelle inddelinger 

Klasse 1 

Jord tilhørende klasse 1 kan anvendes frit i industri-, by- og boligområder til bygge- og 
anlægsarbejder uden tilladelse efter miljølovgivningen. Større projekter som støjvolde mv. 
skal dog vurderes konkret, da nogle projekter vil kræve tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven. 
Man skal desuden være opmærksom på de særlige regler for tilførsel af jord til råstofgrave. 
 
Klasse 2 - Lettere forurenet jord 

Jord tilhørende klasse 2 defineres som lettere forurenet. Jorden skal så vidt muligt 
genanvendes i for eksempel bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at 
genanvendelse kræver tilladelse/godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven (§19 eller §33), 
med mindre jorden kan håndteres efter Genanvendelsesbekendtgørelsen. 
 
Klasse 3 - Forurenet jord til rensning eller deponering 

Jord tilhørende klasse 3 defineres som forurenet jord. Jorden skal oftest til rensning og/eller 
deponering jf. principperne nævnt i afsnit 4.2, medmindre jorden kan håndteres efter 
Genanvendelsesbekendtgørelsen. 
 
Klasse 4 - Kraftigere forurenet jord til rensning med eventuelt efterfølgende 
deponering 

Jord tilhørende klasse 4 defineres som kraftigt forurenet jord, der som udgangspunkt vil blive 
anvist til rensning jf. principperne nævnt i afsnit 4.2, med mindre jorden kan håndteres efter 
Genanvendelsesbekendtgørelsen. 
 
 
 
Jord til anvendelse eller udlægning på landbrugsjord og i natur- og skovområder  
 
På landbrugsjord og i natur- og skovområder gælder særlige kriterier for anvendelse eller 
udlægning af jord. Ved anvisning eller håndtering af byjord skal opmærksomheden henledes på, 
at jorden godt kan indeholde forureningskomponenter over grænseværdierne for landbrugsjord 
eller natur- og skovområder, selvom grunden, hvor jorden kommer fra, ikke er kortlagt. Det vil 
derfor ofte være nødvendigt at undersøge jorden nærmere før anvendelse eller udlægning på 
landbrugsjord eller i natur- og skovområder. Grænseværdier for jord til fri anvendelse herunder til 
udlægning på landbrugsjord eller i natur- og skovområder fremgår af bilag A2. Dog skal man 
være opmærksom på, at der i nogle områder kræves tilladelse efter Naturbeskyttelsesloven eller 
Planloven til udlægning af jord, selvom jorden overholder grænseværdierne i bilag A2. Jord med 
indhold af forureningskomponenter over de særlige grænseværdier for jord til fri anvendelse eller 
til udlægning på landbrugsjord eller i natur- og skovområder skal vurderes efter 
Miljøbeskyttelsesloven (§19/§33). 


