
Gitter- og hjælpelinjer 

For at se gitter- og hjælpelinjer 

1. Klik på Vis 

2. Vælg Gitterlinjer 

og/eller Hjælpelinjer 

 

Tip: Alt + F9 for hurtig visning af 

hjælpelinjer 

Tips: 

For at fremhæve et naturligt 

hierarki i overskriften eller 

differentiere evt. skrift i 

tekstniveau (overskrift og 

underoverskrift) bruges de 

indrammede temafarver 

Maks tre linjer i stor typografi 

Hvad vil 

Miljøstyrelsen? 

ATV. Den  25. januar 2018 

Funktionsleder Niels Bukholt 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 18 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 15 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 15 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Oversigt 

 Baggrund 
 

 Forberedelse indtil nu 
 

 Aktuel skitse 
 

 Videre proces 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 18 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 15 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 15 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Baggrund 

 Jord udgør en meget stor tonnage og et meget stort potentielt 
problem, hvis der ikke er styr på rammerne og dokumentationen. 
 

 Jordområdet er omfattet både af reglerne efter jordforureningsloven 
og reglerne om affald under Miljøbeskyttelsesloven. Det skaber 
udfordringer både for aktører og myndigheder. 
 

 Der har længe været usikkerhed om dele af reguleringen (Miljøprojekt 
1378/2011 .”Status for genanvendelse af jord”). 
 

 Resten af det genanvendelige erhvervsaffald blev konkurrenceudsat i 
2010 efter 2007-forliget. Jord skulle analyseres nærmere forud for en 
stillingtagen til hvordan det kunne omfattes af 
konkurrenceudsættelsen.  
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 18 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 15 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 15 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Forberedelse indtil nu 

 Status for genanvendelse af jord, 2011, viste en række udfordringer, 
som man troede ville tilpasses gennem praksis.  
 

 Kortlægning af jordstrømme, 2017, viser at det ikke er sket. 
 

 Samlet tonnage 10-12 mio tons. ½ indberettes efter jordflytningsbek. 
og ½ til affaldsdatasystemet, selv om overlappet burde være stort. 
 

 Der flyttes meget uforurenet jord, selv om reglerne er indrettet efter 
større forventning om forurening. 
 

 Jorden der ikke følger håndteringskæden skaber usikkerhed. 
 

 Jorden går til mange formål, økonomien er meget afgørende, 
usikkerhed om afgift og hvornår der er tale om deponering. 
 

 Jord fra landzonen og som bruges til niveauregulering på marker 
falder helt ud af reglerne 

/ Miljøstyrelsen / ATV - Jordhåndtering 4 



Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 18 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 15 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 15 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Forberedelse indtil nu/2 

 De store jordmodtagere er offentlige, mens jordhåndtering typisk er 
privat.  
 

 De store jordmængder både skabes og bruges omkring de store 
byer. 
 

 Anmelderens forslag til modtageranlæg anfægtes sjældent af 
kommunen. 
 

 Bedre organisering og planlægning kan fremme genanvendelsen af 
jorden. 
 

 Reglerne om tilladelse til genanvendelse af jord anvendes meget 
forskelligt på tværs af landet. 
 

 Restproduktbekendtgørelsens regler bruges sjældent ift jord. 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 18 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 15 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 15 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Mulige principper for en ændret regulering 

 
 

 Et samlet regelsæt  
 

 Regelforenkling og konkurrenceudsættelse 
 

 Sikkerhed for sundhed og miljø 
 

 Sikkerhed for data om relevante jordflytninger 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 18 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 15 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 15 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Skitse 
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Opgravning 
Evt. håndtering 

Anvendelse 

Datasystem for 

jord og modtagere 

Jordkriterier 

Klare rammer om 

godkendelser og 

fri anvendelse 

Genanvendelse 

Helst lokalt 

Steder, typer, 

mængder, 

godkendelser, 

aktører, 

myndigheder  

Jordkriterier, 

godkendelse 



Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 18 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 15 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 15 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Mulige principper for fremtidens jordhåndtering 

Tage udgangspunkt i jordforureningslovens regler og reglerne om 
flytning af jord 
Et sæt håndteringsregler  
• Kombinere jordflytningsreglerne med restproduktbekendtgørelsens 

regler for jord 
• Et sæt jordkvalitetskriterier på tværs af landet 
• Et jordregulativ 
Tilpasse jordreglerne således, at de kan udgøre den fulde 
implementering af jord, som er affald, under affaldsdirektivet 
• Aktørreglerne i direktivet 
• Kap 10 i affaldsbek, kildesortering, nyttiggørelse og overdragelse 
• Data om affaldsstrømme 
Konkurrenceudsættelse 
• Ophæve anvisningsret- og pligt for jord til nyttiggørelse, ikke jord til 

deponering 
• Overgangsordning for kommunale jordkarterings- og 

jordbehandlingsanlæg 
Et samlet nationalt overblik over anmeldelser af jordflytninger 
• Fælles IT-system 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 18 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 15 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 15 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Proces 

 
 

 Vedtagelse af forslag 
 

 Forhandling med de politiske partier 
 

 Udmøntning ved lov og bekendtgørelser 
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