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• Skemaet kan anvendes i forbindelse med udtagelse af jordprøver ved jordflytning fra områdeklassificerede arealer, som IKKE er kortlagte.

• Skemaet udfyldes og lægges ved anmeldelsen om jordflytning. Indtast i de grå felter. Anvend tabulatoren for at hoppe mellem de grå felter
ellers brug cursoren. Tekstbeskrivelse angivet i de grå felter overskrives/slettes.

Stamdata 

Anmelder/prøvetager 
Firma, kontaktperson, tlf. 

Oprindelsessted 
Adresse, vejstrækning, andet 

Projektbeskrivelse 
Hvad skal etableres (p-plads, 
nybyggeri, legeplads, andet) og 
hvor på grunden (tidligere p-
plads, have, mark, oplagsplads, 
andet).  

Graveprojekt 

Graveareal (m2): Gravedybde (mut):  Fyldjordstykkelse (m): 

Mængde over-/fyldjord (m3): Mængde intakt jord (m3): 

Oplysninger om jorden 
Jordbundsforhold, homogenitet, 
andet 

Bemærkninger 

Prøve- 
og 

 jord-beskrivelse 

Prøvenr. Udtaget i 
dybden (mut) 

Metode 
Punktprøve(P), 
blande-(B) 

Klassifikation 
Kat 1, Kat 2, 
anden kl 

Prøvebeskrivelse (mut) 

Fra Til Beskrivelse, angiv fyld-, 
intaktjord, evt. affald 

JORDHÅNDTERINGSPLAN 

Håndtering af jord fra områdeklassificerede områder 



Jord- 
håndtering 

Klassifikation Gravefelt/ 
gravested 

Gældende for 
prøverne 

Mængde (ton) Modtagested 

Kat 1 Fyld 

Intakt 

Kat 2 
Fyld 

Intakt 

Anden kl Fyld 

Intakt 

Andet, 
fx jord med 
affald 

Fyld 

Afgravningsplan 

Beskriv hvordan afgravning af 
jordpartierne håndteres, 
opgravningsrækkefølgen (hvilke 
af de mest forurenede partier, 
der håndteres først), eventuel 
soldning af jorden. 

Eventuelle 
bemærkninger 

Bemærk: 
1 m3 svarer til 1,8 ton. 

Forkortelser: 
Mut: meter under terræn 
Kat 1: Kategori 1 
Kat 2: Kategori 2 
Anden kl: Anden klassifikation end kategori 1 og 2 

Husk at vedlægge: 
Anmeldeskema(-er), boreprofiler, analyseresultater samt situationsplan med indtegnede prøvepunkter og graveareal. 



Når du indsender ansøgningen, skal vi jf. databeskyttelsesforordningen informere dig om en række detaljer i vores 
behandling af data og oplyse dig om dine rettigheder ifm. ansøgningen. Vi behandler personoplysningerne om dig i 
kategorien ”identifikationsoplysninger”, så som navn, adresse og email-oplysninger og derudover naturligvis dine 
ansøgningsoplysninger. Det gør vi for at kunne give dig det bedst mulige sagsbehandlingsforløb.  

Vores behandling af personoplysningerne sker på baggrund af 
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=175829 

Når du indsender ansøgningen, giver du samtykke til, at Aarhus Kommune kan behandle sagen og i den forbindelse 
gøre brug af de identifikationsoplysninger, du anfører.  

Det samtykke, du har givet til behandlingen, kan til en hver tid trækkes tilbage, og du kan annullere din ansøgning, dog 
uden at ændre på lovligheden af den behandling, der allerede måtte være foretaget.  

Den dataansvarlige er Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, som kan kontaktes på 89 40 22 13. Har du spørgsmål ifm. 
Aarhus Kommunes behandling af dine oplysninger, kan du også kontakte Aarhus Kommunes databeskyttelsesrådgiver 
på mail databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk.  

De oplysninger, vi behandler om dig, bliver journaliseret og gemt i henhold til arkivloven med dertilhørende 
bekendtgørelser.  

Endelig skal du vide, at det er muligt at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysningerne. 
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