HELHEDSORIENTERET BÆREDYGTIG
JORDHÅNDTERING
Værktøj: Tjekliste - udveksling af jord
med et andet projekt / anden matrikel
1.1.1 HELHEDSORIENTERET BÆREDYGTIG JORDHÅNDTERING


For at skabe kontakt med en mulig modtager kan jordbasen.dk bruges. Se vejledning til brug af jordbasen.



Sørg for at inddrage kommunen så tidligt som muligt. Spørg om, hvilke analyser og hvor mange der skal foreligge
for at kommunen kan godkende flytningen. Hvis jorden skal flyttes til en anden kommune, skal begge kommuner
spørges.

1.1.2 HELHEDSORIENTERET BÆREDYGTIG JORDHÅNDTERING


Undersøg med modtageren af jorden, om de har nogle særlige krav til fx. analysetæthed. Skal der foreligge en
prøve pr. 30 tons ren jord, eller kan de acceptere et mindre analyseantal hvis kommunen godkender det?



Få eventuelt lavet en geoteknisk undersøgelse med et særligt afsnit om indbygningsegnethed.



Det kan være hensigtsmæssigt at lave en udvekslingsaftale mellem parterne (forventningsafstemning/ansvar/økonomi). Hent en skabelon til en aftale.



Der skal ske anmeldelse af jordflytning til kommunen, som jorden flyttes fra. Spørg kommunen eller se på deres
hjemmeside, hvordan de vil have det gjort.



Hvis der kommer til at ske en egentlig terrænregulering >0,5 m hos jordmodtageren, skal der indhentes en tilladelse fra kommunens planafdeling.



Hvis der er følsom arealanvendelse hos jordmodtageren, må der som udgangspunkt kun modtages ren jord med 1
prøve pr. 30 tons => spørg kommunen hvis du er i tvivl.



Afklar om jordtypen er vigtig for modtageren? (muld, ler, stabilgrus, sand osv.)



Hvis der er tale om fyldjord, skal det afklares om et evt. muldindhold er et problem? Og der skal være opmærksomhed på dette ved prøvetagningen.



Det skal afklares om et eventuelt højt vandindhold, er et problem for modtageren? Hvor højt må vandindholdet i
så fald være?



Afklar om jorden er geoteknisk egnet til det som modtageren skal bruge det til? Eller kunne forædling eventuelt
være en mulighed?



Er der mulighed for mellemdeponering hos en af parterne eller et tredje sted? Dette er ofte en meget stor fordel
hvis man skal have logistikken til at gå op.



Kan en eventuel forsinkelse hos en af parterne accepteres?
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