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Vejledning vedrørende levering af jord og jordlignende fraktioner til kartering på AFLD 
Fasterholt 

 
 

Følgende kan modtages til kartering: 
 

 Jord 

 Vasket sand fra sandfang på rensningsanlæg (jordlignende fraktion) 

 Harpet fejesand (jordlignende fraktion) 

 Harpet rendestenssand (jordlignende fraktion) 
 
Jord og jordlignende fraktioner til kartering kan både modtages uden urenheder og til soldning. 
 
Soldning forud for evt. indbygning er påkrævet eksempelvis, hvis der er et indhold af beton, tegl, 
trærødder o.l. i jorden/den jordlignende fraktion. 
 
Der modtages ikke jord/jordlignende fraktioner til kartering fra V2-kortlagt areal. 
Vedr. V2-arealer henvises til Bekendtgørelse af lov om forurenet jord, LBK nr. 282 af 27/03/2017. 
 
 

Henvendelse om modtagelse af jord og jordlignende fraktioner til kartering skal ske til driftschef Mo-

gens Thude, mt@afld.dk, 97 14 84 20 eller 20 69 60 51.  

 

 

Følgende oplysninger skal forelægges skriftligt: 

 

 Udfyldt skema ”Deklaration/Karakterisering af affald”, findes på www.afld.dk.  

 

 Godkendt jordflytningsanvisning fra oprindelseskommunen.  

 
 
Hvis AFLD, med baggrund i ovenstående dokumentation, kan godkende modtagelse af jorden/den 
jordlignende fraktion til kartering, fremsendes accept/deklaration til anmelder påført et jordsagsnr.. 
 
Ved levering af hvert læs jord eller jordlignende fraktion skal transportøren fremvise ac-
cept/deklaration i vejerboden. 
 
Desuden skal transportøren på forlangende kunne fremvise godkendt jordflytningsanvisning fra op-
rindelseskommunen.  
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Ved indvejning og før aflæsning af hvert læs jord/jordlignende fraktion foretages en visuel kontrol. 
Såfremt læsset er iblandet øvrigt affald vil det efterfølgende være nødvendigt at solde det modtagne 
forud for evt. indbygning.  
 
Efterfølgende placeres jorden/den jordlignende fraktion separat på karteringspladsen, hvorefter 
AFLD udtager prøver til analyse. 
 
Hvis jorden/den jordlignende fraktion skal soldes før evt. indbygning afregnes tillæg for bortskaffelse 
af udsorterede fraktioner fra soldning pr. ton efter bortskaffelsesmulighed.     
 
Hvis jorden/den jordlignende fraktion, med baggrund i analysen, ikke kan indbygges på AFLD Faster-
holt, bortskaffes jorden til andet miljøgodkendt modtageanlæg.     
 
Pristillæg/ton for bortskaffelse til andet modtageanlæg afregnes i givet fald efter forureningsgrad. 
 
 
 
 


