
ANSØGNING OM TILLADELSE  
TIL TERRÆNREGULERING/ 
ETABLERING AF RENJORDSTIP 

Bemærk: De oplysninger, du giver til kommunen, bliver behandlet elektronisk. Du kan få oplyst, hvilke oplysninger, der behandles om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet.

For nogle sagsområder kan det være nødvendigt at dele oplysninger med andre offentlige myndigheder eller private virksomheder. Vi deler dog kun oplysningerne indenfor lovgivningens bestemmelser.   

  TLF. 
BYGGERI  
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand E-MAIL

  8940 2213
 byggesag@mtm.aarhus.dk Opdateret den 05.01.2021

Bemærk: Der må først tilføres jord til ejendommen, når Byggeri, Teknik og Miljø har givet tilladelse til projektet. 

Ansøger 

Navn, adresse, postnummer, by, telefonnummer, e-mail og evt. kontaktperson: 

Grundejer 
Navn, adresse, postnummer, by, telefonnummer, e-mail og evt. kontaktperson: 

Hvor skal projektet udføres? 

Adresse: Postnummer og by: 

Matrikelnummer: Ejerlav: 

Oplysninger om det planlagte projekt 

Placering og udbredelse af den forventede tilførte jord. Angiv på og vedlæg kortmateriale (kort kan f.eks. udarbejdes på www.arealinfo.dk): 
(Angiv den fremtidige placering og udbredelse i m2 af den forventede tilførte jord på grunden) 

Fremtidig højdeforskel, bemærk udlægning af jord over 0,5 m kræver normalt landzonetilladelse: 
(Beskriv og angiv den terræn- og højdeændring, som jordpåfyldningen vil medføre) 

Forventede jordmængder, bemærk tilførsel af jord over 4000 m3 kræver normalt landzonetilladelse: 
(Angiv den forventede tilførte jordmængde i m3) 

Formål med projektet: 

Trafikale forhold i forbindelse med projektet: 
(Beskriv de trafikale forhold i forbindelse med jordpåfyldningen, herunder tilkørselsveje, drifts-/åbningstider, plan for renholdelse af vejarealer mv.) 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

Opfyldningsperiode for projektet: 

 Forventet projektstart: Forventet afslutning: 

 

Bemærkninger:

Dato: 
(Angiv dato for ansøgningen) 

Underskrift:

http://www.arealinfo.dk
mailto:byggesag@mtm.aarhus.dk


Bemærk 

Der må først tilføres overskudsjord til ejendommen, når Byggeri, Teknik og Miljø har givet tilladelse til projektet, hvilket typisk vil ske 
inden 4 uger. 

I forbindelse med ansøgningen bør grundejer vurdere, om der er beskyttet natur, fortidsminder, fredninger, tidligere råstofgrav eller andre 
forhold, der kan være til hinder for, at der tilføres overskudsjord til pågældende areal. Se vejledende registreringer af beskyttet natur 
m.m. på www.arealinfo.dk. Grundejer kan i givet fald vurdere, om projektet kan tilrettes således, at dette forhindres.

Byggeri vil ligeledes vurdere projektets placering i forhold til ovennævnte forhold. Hvis arealet er 
beliggende inden for ovennævnte, kan Natur og Miljø stille vilkår til projektet. 

Grundejer skal endvidere sikre, at der kun modtages dokumenteret ren jord. 

Jord, som stammer fra arealer beliggende uden for et områdeklassificeret område, en kortlagt og/eller forurenet grund eller et vejareal, 
betragtes som udgangspunkt som ren jord. 

Hvis den tilførte jord stammer fra arealer beliggende inden for et områdeklassificeret område, en kortlagt og/eller forurenet grund eller fra 
et vejarealer, skal jordens renhed dokumenteres i form af udtagne og analyserede jordprøver. Bortskaffelse af jord til jordtippen skal i 
givet fald anmeldes til og godkendes af Natur og Miljø inden bortskaffelsen. Se i øvrigt https://www.aarhus.dk/virksomhed/miljoe/jord/

Hvorvidt en ejendom er kortlagt som forurenet eller områdeklassificeret kan ses på hjemmesiden: 
https://www.aarhus.dk/virksomhed/miljoe/jord/omraadeklassificering/

Natur og Miljø anbefaler, at der primært udlægges jord fra områder/projekter, hvor der ikke er mistanke til forurening. 

Den tilførte jord må ikke indeholde brokker, tegl, asfalt eller andet affald. 

Grundejer skal hvert år pr. 1. juni indberette følgende til Natur og Miljø: 

- Adresseoversigt over hvorfra der er leveret jord samt jordmængder fra de enkelte adresser.

- Såfremt jorden stammer fra et areal beliggende inden for et områdeklassificeret område, en kortlagt og/eller forurenet grund 
eller et vejareal, skal der henvises til den godkendte anmeldelse via løbenummeret

Når jordtippen er opfyldt eller når tilladelsen er udløbet, skal Byggeri, Teknik og Miljø kontaktes, inden reetableringen af 
arealet iværksættes. 

Det skal understreges, at det til enhver tid er grundejer, der har ansvaret for, at jorden er ren, at der ikke påfyldes mere jord end tilladt, 
og at projektet ikke medfører indgreb i beskyttede naturområder. 

Såfremt der ved tilsyn konstateres forurenet jord eller jord med indhold af brokker, asfalt eller andet affald, vil det medføre krav om, at 
forurenet jord og affald fjernes og bortskaffes til godkendt modtager efter aftale med os. 

Overtrædelse af ovennævnte vil medføre, at tilladelsen bliver taget op til fornyet behandling og vil i særlige tilfælde blive inddraget. 

Spørgsmål omkring ovenstående, samt fremsendelse af den årlige indberetning bedes rettet til: 

Aarhus Kommune 
Natur og Miljø  
Karen Blixens Boulevard 7 
8220 Brabrand

Telefon 8940 4522 
E-mail: jord@mtm.aarhus.dk

http://www.aarhuskommune.dk/erhverv/energi-og-miljoe/Jord.aspx�
http://www.arealinfo.dk/�
http://www.aarhuskommune.dk/erhverv/energi-og-miljoe/Jord.aspx�
mailto:jord@mtm.aarhus.dk


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=200614 

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.  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=200614
mailto:databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk
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