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Vejledning vedrørende levering af analyseret og godkendt jord til 

AFLD Fasterholt 
 
 

Der er mulighed for at levere 2 kategorier af analyseret og godkendt jord til AFLD Fasterholt: 
 

• Ren jord 
• Forurenet jord 

 
Analyseomfang og maksimalt forureningsniveau for ren jord fremgår af tabel 1. 
 
Analyseomfang og maksimalt forureningsniveau for forurenet jord fremgår af tabel 2. 
 
 
 

Ren jord 
     Tabel 1 

 

Stof 

 

Maksimal tilladelig koncentration i  

mg. pr. kg tørstof 

Arsen 20 
Bly 40 
Cadmium 0,5 
Chrom total (bortset fra Chrom VI) 500 
Kobber 500 
Kviksølv 1 
Zink 500 
PAH-total 4 
Benz(a)pyren 0,3 
Di-benz(a,h)anthracen 0,3 
Kulbrinter (C6-C10) 25 
Kulbrinter (>C10-C15) 40 
Kulbrinter (>C15-C20) 55 
Kulbrinter (>C20-C35) 100 
Totalkulbrinter (C6-C35) 100 
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Forurenet jord 
     Tabel 2 

 

  Stof 

 

Maksimal tilladelig koncentration i  

mg. pr. kg tørstof 

Arsen 20 
Bly 400 
Cadmium 5 
Chrom total (bortset fra Chrom VI) 1000 
Chrom VI 20 
Kobber 1000 
Kviksølv 3 
Zink 1000 
PAH-total 100 
Benz(a)pyren 10 
Di-benz(a,h)anthracen 10 
Kulbrinter (C6-C10) 50 
Kulbrinter (>C10-C15) 80 
Kulbrinter (>C15-C20) 110 
Kulbrinter (>C20-C35) 500 
Totalkulbrinter (C6-C35) 500 

 
 
I hver af kategorierne modtages både jord uden urenheder og jord til soldning.  
 

Jord til soldning kan eksempelvis være jord med indehold af beton, tegl, trærødder og lign., der skal 
udsorteres forud for indbygning. 
 

Årsagen skal anføres, hvis der foreligger færre analyser af jorden, end hvad der svarer til gældende 
retningslinjer i Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord, 
BEK nr. 1452 af 07/12/2015 med tilhørende ændringer 
 

Årsagen skal anføres, hvis analyse for arsen og kviksølv er udeladt  
 

Jorden skal tillige analyseres for chrom Vl, hvis jorden stammer fra et kortlagt areal, hvor der har 
været træimprægnering, garveri, galvanisering eller bearbejdning af rustfrit stål 
 

Jordprøve fra kortlagt areal (V1, V2) skal udtages af en uvildig prøvetager med miljøteknisk indsigt 
og erfaring i udtagning af jordprøver. 
Vedr. V1- og V2-arealer henvises til Bekendtgørelse af lov om forurenet jord, LBK nr. 895 af 
03/07/2015. 
 

 
 

Inden, der kan indgås aftale om levering af jorden, rettes henvendelse til driftschef Mogens Thude 
på tlf. 97148420 eller mt@afld.dk og følgende dokumentation fremsendes: 
 
 

• Udfyldt og underskrevet oplysningsskema vedr. betaler   
 

• Udfyldt og underskrevet oplysningsskema vedr. den ansvarlige for jordkørslen    
 

• Godkendt anmeldelse af jordflytningen fra oprindelseskommunen   
 

• Akkrediterede jordanalyser, med mindre jorden er klassificeret som analysefri af oprindel-
seskommunen (dokumentation) 
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Hvis AFLD, med baggrund i ovenstående dokumentation, kan godkende modtagelse af jorden, så 
returneres den godkendte anmeldelse af jordflytningen fra oprindelseskommunen til anmelder 
påført et ”J”-nummer øverst på siden. ”J”-nummeret er efterfølgende identifikationsnummer for 
det specifikke jordparti. 

 

Ved levering af hvert læs jord skal transportørens chauffør medbringe og på forlangende fremvise 
en kopi af den godkendte anmeldelse af jordflytningen fra oprindelseskommunen med det påførte 
”J”-nummer.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 


