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Sags notat for Terrænregulering på Slettehavevej

Bagrund:
Der er i perioden 2014 til 2017 tilkørt en stor mængde jord til matrikel 10e 
Nielstrup By, Ulse ved Slettehavevej (bilag1). En Nabo kontakter kommunen 
og fortæller, at han er bekymret for, om der bliver kørt forurenet jord til 
matriklen, og at jorden indeholder affald.

Ved terrænreguleringens start er marken ejet af Slettehavevej 63. 
Undervejs i projektet går Slettehavevej 63 konkurs, og Gisselfeld overtager 
jorden.

Tilførslen af jord afsluttes i sommeren 2017, efter at Faxe Kommune har 
meddelt til Gisselfeld, at øget regulering ville kræve en landzonetilladelse, 
og at de skulle søge herom, hvis de ønskede at fortsætte jordtilførslen. 
Terrænreguleringen blev herefter afsluttet ved, at jorden blev udjævnet og 
grøfterne blev reetableret. 

Lovgivning:

Jordflytningsbekendtgørelsen: I henhold til jordflytningsbekendtgørelsen 
skal jord, der flyttes fra områder, der er forurenet, kortlagt som forurenet, 
offentlige vejarealer og områder, der er områdeklassificeret som lettere 
forurenet, anmeldes til kommunen. I forbindelse med anmeldelse er der 
krav om prøvetagning, der viser om jorden er forurenet. Jord fra andre 
områder kan frit flyttes uden at anmelde det til kommunen. Hvis man i 
forbindelse med arbejdet støder på forurening, skal man straks anmelde 
det til kommunen.

I denne sag har entreprenøren fortalt, at jorden stammer fra udstykningen 
ved Troelstrup samt ombygningen af politistationen i Næstved. Begge 
områder er uden for områdeklassificeringen. Udgangspunktet er derfor, at 
jorden er ren, og der er ingen lovkrav om analyser eller at jordflytningerne 
skal meldes til kommunen

Affaldsbekendtgørelsen: Der er et generelt krav om affaldssortering i 
forbindelse med bygge- og anlægsprojekter. Der er ikke nogen officielle 
kvalitetskriterier til hvor meget affald, der må være i jord til genanvendelse.
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Planlov: Terrænregulering af landbrugsarealer kan kræve 
landzonetilladelse. Praksis for om en terrænregulering kræver 
landzonetilladelse fastsættes af Planklagenævnet (tidligere Natur- og 
Miljøklagenævnet). Der blev fastlagt en ny praksis den 1. maj 20181, men 
da denne sag er fra perioden før 1. maj 2018, beskrives den praksis, som var 
gældende på dette tidspunkt. 

Forhold der talte for, at en terrænregulering ikke krævede 
landzonetilladelse (før 1. maj 2018):

- Arealet blev benyttet til landbrug før terrænreguleringen og skal 
fortsat benyttes til landbrug efterfølgende. 

- Hovedformålet med jordtilkørsel er at forbedre dyrkningsforholdene 
på arealet.

- Terrænreguleringen har et begrænset omfang.
- Arealet tages kun ud af omdrift i en eller ganske få vækstsæsoner. 

Forhold der talte for, at en terrænregulering krævede landzonetilladelse 
(før 1. maj 2018): 

- Hovedformålet er at deponere jord.
- Terrænreguleringen står på over en længere periode således, at 

arealet er taget ud af omdrift i flere år. 
- Mængden af tilkørt jord overstiger, hvad der er landbrugsmæssigt 

nødvendigt. 
- Der er væsentlige landskabelige hensyn, der taler imod en 

terrænregulering på stedet. 

I denne sag vurderede Faxe Kommune, at projektet var nået et sådan 
omfang, at det krævede landzonetilladelse, hvis det skulle fortsætte. Dette 
blev meddelt entreprenøren i sommeren 2017, hvorefter projektet blev 
bragt til standsning.

I dag er praksis ændret, så vurderingen af om en terrænregulering kræver 
landzonetilladelse, alene kan baseres på, om terrænreguleringen er 
nødvendig for at forbedre den landbrugsmæssige drift af en ejendom. 

Sagsforløb:
På baggrund af en telefonisk henvendelse bliver Center for Plan & Miljø i 
2016 opmærksom på terrænreguleringen og begynder at føre tilsyn med 
projektet. Der er i perioder stor aktivitet og i andre perioder næsten ingen 
aktivitet.

6. juni 2016
Langt den største del af jorden ser ok ud, men der ligger flere steder mindre 
mængder byggeaffald som mindre stykker beton, jern, mursten og 
isoleringsmateriale.

Gisselfeld gods meddeles, af de skal frasortere affaldet, og at bunkerne 
med brokker og affald ikke må spredes ud på marken. De skal bortskaffe 
brokker og affald til egnet modtageanlæg.

1 PKO nr. 4 - https://pkn.naevneneshus.dk/nyhed/2cd353ff-8dba-400f-9371-597ca2caa2fa 

https://pkn.naevneneshus.dk/nyhed/2cd353ff-8dba-400f-9371-597ca2caa2fa
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22. marts 2017.
Jorden indeholdt enkelte stykker plastik og gammelt drænrør. Ingen tegn 
på aflæsning af affald eller at jorden skulle være forurenet. Pladsen er ikke 
aflukket, så der er i princippet adgang for at andre også kan komme og 
læsse af.

Den 5. april 2017.
Tilsynet viste, at langt det meste jord så normalt ud, men at der var et 
mindre indhold af byggeaffald i enkelte bunker.

Den 11. juli 2017.
Tilsynet viste, at langt det meste jord så normalt ud, men at der var et 
mindre indhold af byggeaffald i enkelte bunker. Entreprenøren fortæller, at 
de løbende har fjernet affald fra lokaliteten. 

Faxe Kommune vurderer, at projektet kræver landzonetilladelse, og at der 
skal derfor ansøges hos kommunen, hvis der ønskes at tilføje yderligere 
jordmængder. Kravet om landzonetilladelse stilles med baggrund i, at 
reguleringen har foregået i flere år, og at yderligere jordtilkørsel ikke ville 
have en landbrugsmæssig begrundelse. Derfor måtte hovedformålet med 
yderligere jordtilkørsel være bortskaffelse af overskudsjord (deponi), og ikke 
landbrugsmæssig forbedring. 

Faxe Kommune fremfører de anmeldte bekymringer fra en nabo om, at 
der er tilkørt forurenet jord. For at imødegå bekymringer fra lokale tilbyder 
entreprenøren at udtage jordprøver. Det aftales, at der skal udtages 10 
jordprøver i fyldlaget i et område udpeget af Faxe Kommune. I samarbejde 
med naboen udpeges der et område, hvor undersøgelsen skal foretages.

Faxe Kommune udarbejder herefter et notat, hvoraf det fremgår, at der 
skal udtages 10 jordprøver, som skal analyseres for vejpakken (kulbrinter, 
PAH, bly, cadmium, chrom, kobber, nikkel og zink). Jordprøverne skal 
udtages i et fastsat område (se bilag 1). Der skal bores til intakt jord, og 
prøverne skal udtages fra det indbyggede jordlag.

Den 1. november 2017.
Der blev der udtaget 10 jordprøver, og de udtagne jordprøver blev testet 
for kulbrinter(olie), tungmetaller og PAH.  Resultaterne viste, at jorden 
bestod af klasse 0 og 1 jord. Der observeres mindre mængder byggeaffald 
i de 2 udgravninger nærmest tilkørslen til marken og i området omkring 
tilkørslen. 

Faxe Kommune førte tilsyn med, at prøverne blev udtaget i fyldlaget, og at 
de blev udtaget i det udpegede område.

Dern 22. marts 2018.
Faxe Kommune træffer afgørelse om, at der ikke er sket nogen væsentlig 
forurening, og at der ikke er nogen proportionalitet i at kræve affaldet 
fjernet.

Afgørelsen træffes på følgende baggrund.

Der er ved tilsyn konstateret mindre mængder affald i den tilkørte jord, og 
der blev fundet mindre mængder byggeaffald i to tilfælde i forbindelse 
med screeningen af jorden. På den baggrund er det kommunens 
vurdering, at nogle af de vognlæs, som er tilkørt matriklen, har indeholdt 
byggeaffald ud over bagatelgrænsen. Det affald, som er blevet 
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observeret i forbindelse med de forskellige tilsyn, bestod hovedsagligt af 
mursten, betonfliser, mindre jernstykker, plastik, drænrør, isolering, glas, m.m.

Faxe kommune har ikke observeret nogen væsentlige mængder af affald, 
som vil kunne medføre, at jorden skulle være blevet forurenet over 
kvalitetskriterierne for ren jord. Dette kunne for eksempel være asfalt, 
glaserede elementer eller eternitplader på grund af deres indehold af 
tjærestoffer, tungmetaller og asbest. Det er derfor heller ikke forventeligt, at 
en kemisk analyse af jorden ville kunne give anledning til, at jorden ville 
kunne kategoriseres som forurenet.

Området omkring indkørslen til marken bærer præg af, at jorden 
indeholder byggeaffald. Dette byggeaffald burde have været bortsorteret 
og ikke kørt ud i marken. Omkostninger ved at bortkøre store mængder 
jord vil være uproportionelt store i forhold til de mængder affald, som er 
efterladt i jorden. 

Bemærkninger fra nabo.
En nabo indsender herefter bemærkninger til afgørelsen, hvori der stilles 
spørgsmålstegn ved, at prøverne ikke er taget i fyldlaget, og at der ikke er 
udtaget prøver fra hele dybden af fyldlaget.

Faxe Kommune har hertil følgende bemærkninger.

Klager har kommenteret på, at der kun er taget prøver i det rene muldlag 
og ikke i fyldlaget (den tilkørte jord).  Det øverste jordlag kaldes muldlaget 
og er normalt af cirka 20-40 dybt. Prøverne er udtaget i ca. 50 - 70 cm 
dybde, og Faxe Kommune førte tilsyn med udtagningen at prøverne blev 
udtaget i fyldlaget. Det kan derfor godtgøres, at prøverne er udtaget i 
fyldlaget. 

Faxe Kommune har i notatet udtrykt, at der i undersøgelsen skal bores til 
intakt jord (den oprindelige jordlag under det tilførte jord). I praksis der 
gravet et hul med en mindre gravemaskine og herefter udtaget en prøve i 
hullet. Der er derfor ikke gravet til intakt jord.

Faxe Kommune har accepteret prøvetagningen ud fra en vurdering af, at 
prøverne er fordelt i hele prøvefeltet, og prøverne blev udtaget i fyldlaget. 
Prøvedybden er derfor af mindre betydning, så længe prøven er taget i 
fyldlaget, og der ikke er taget prøver i flere forskellige dybder på 
prøvetagningsstedet. Hvis der skulle tages prøver fra forskellige dybder, ville 
det kræve et væsentligt højere antal prøver.

Ud fra Dansk Højdemodel har vi koter for prøvetagningsområdet fra 2008. 
Hvis man forudsætter, at koterne nu ligger i samme niveau som 
Slettehavevej, kommer man frem til, at der i screeningsområdet er tilkørt i 
mellem 0,2 og op til 2 meter jord på marken (Bilag 2.). I området uden for 
screeningsområdet er der nogen steder kørt op til 2.5 meter på.

Det er derfor korrekt, at prøverne ikke repræsenter hele fyldlaget. Da Faxe 
Kommune har vurderet, at der ikke er sket nogen væsentlig forurening og 
derfor ikke nogen hjemmel til et undersøgelsespåbud, har vi ikke nogen 
mulighed for at stille endegyldige krav til undersøgelsen.

Den udførte undersøgelse er kommet i stand som en frivillig undersøgelse. 
Konsulenten var hyret af entreprenøren, og endelige aftaler er foretaget 
mellem entreprenøren og konsulenten.
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Undersøgelsen er kun udført i et delområde af terrænreguleringen, og der 
er udtaget 10 prøver i fyldlaget. Undersøgelsen skal ses som en screening af 
projektet for at afgøre, om der var tilkørt forurenet jord. En fuld 
undersøgelse af hele jordkørslen, ville kræve mange flere prøver udtaget i 
forskellige specificerede dybder, og der skal analyseres for flere parametre. 
Dette ville være en uproportionel stor økonomisk udgift for entreprenøren.

Tilsyn med jordtilførslen er først startet i 2016, og i betragtning af den store 
mængde jord, som er blevet tilført, kan det kun være en mindre del af 
jorden, der er ført tilsyn med. Screeningen samt tilsyn kan derfor ikke ses 
som nogen garanti for, at jorden ikke indeholder nogen forurening, men 
risikoen vurderes ikke til at være større end ved andre lignende 
jordtilførselsprojekter. 

Bemærkninger til Byrådssagen

På byrådsmødet blev stillet forslag om, af der skulle foretages yderligere 
undersøgelser at jordtilkørslen.

En ny undersøgelse ville kunne give en øget sikkerhed omkring jordtilførslens 
påvirkning af jorden på matriklen. Hvis det skulle vise sig, at der blev fundet 
forurenet jord, vil undersøgelsen blive brugt til at revurdere sagen med 
henblik på yderligere tiltag. 

Det er Center for Plan & Miljøs vurdering, af en ny undersøgelse vil vise det 
samme resultat som den udførte screening. Denne vurdering er taget på 
baggrund af, at der ikke er observeret væsentlige mængder affald, som vil 
kunne give anledning til, at jorden ville være blevet forurenet.

Yderligere undersøgelser kan foretages med finasiering fra Faxe Kommune 
eller ved at udstede et undersøgelsespåbud. Hvis Faxe Kommune vælger 
selv at finansiere ydelige undersøgelser af jorden, kræver det accept fra 
Gisselfeld, som er ejer af matriklen.

Hvis Faxe kommune vælger at påbyde Gisselfeld yderligere undersøgelser 
af jordtilkørslen, kan påbuddet påklages til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. En klage over påbuddet har som udgangspunkt 
opsættende virkning.

Det er Center for Plan & Miljøs vurdering, at der ikke er noget hjemmel til et 
undersøgelsespåbud. Denne vurdering er taget på baggrund af, at der 
ikke er observeret væsentlige mængder affald, som vil kunne give 
anledning til, at jorden ville være blevet forurenet. Samtidigt er der blevet 
foretaget en screening af jorden, som viste, at jorden er ren. Der er derfor 
ikke nogen skærpet formodning om, at der er sket en forurening af marken.
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Bilag 1. Område for prøvetagning udpeget efter anvisninger fra nabo.
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Bilag 2. Kotekort for Slettehavevej


