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Selskabet Skydebanevej 14 ApS 
Vilkår vedrørende modtagelse af lettere forurenet jord til terrænregulering 
Samt vilkår vedrørende modtagelse af ren sand 
 
Esbjerg Kommune, Industrimiljø har meddelt Selskabet Skydebanevej 14 ApS godkendelse til 
terrænregulering med lettere forurenet jord og rent sand på adressen Skydebanevej 14, 6705 
Esbjerg Ø, matr. 13a Gammelby, Esbjerg Jorder. 
 
Levering af lettere forurenet jord, områdeklassificeret jord, kan kun ske efter nærmere aftale med 
Selskabet Skydebanevej 14 ApS’s rådgive, FULDENDT, Rådgivende Ingeniører . 
 
Jord kan efter aftale modtages på Skydebanevej 14, Esbjerg efter en af følgende måder: 
 

- Direkte levering - Levering af jorden til direkte indbygning. Her kræves, at en 
forudgående fuld dokumentation (jordanalyser og godkendt flyttemeddelelse) af jorden 
foreligger samtidig med at der foreligger underskrevet aftaleforhold mellem jordleverandør 
og Selskabet Skydebanevej 14 ApS.  
 

- Levering til visitationsplads - Levering af jorden til kartering på Skydebanevej 14´s 
egne visitationsplads. Her kræves ikke forudgående jordanalyser af jorden – dog skal der 
mindst foreligge en straks anmeldelse af jordflytningen til jordens oprindelseskommune 
og der skal foreligge underskrevet aftaleforhold mellem jordleverandør og Selskabet 
Skydebanevej 14 ApS.  
Mens jorden ligger på visitationspladsen kan der udtages jordprøver til den endelige 
dokumentation af jorden. Udgiften til dokumentation af jorden afholdes af jordleverandør.  

 
- Ren sand – Levering af dokumenteret ren sand (minimum leverance er 400 m3) kan 

modtages på pladsen efter nærmere aftale med Selskabet Skydebanevej 14 ApS.  
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Vilkår for modtagelse af jord: 
 
Afregningsgrundlag: 
 
Modtagelse af lettere forurenet jord og ren jord afregnes med 50 kr/ ton. 
 
Modtagelse af minimumleverance på 400 m3 ren sand afregnes med 15 kr/ m3.  
 
Modtagelse at lettere forurenet jord med kulbrinteindhold på  
200 mg/ kg TS < (C25-C35) < 300 mg/ kg TS afregnes med 100 kr/ ton 
 
Modtagelse af lettere forurenet jord med totalkulbrinteindhold på 
200 mg/ kg TS < (>C5-C35) < 300 mg/ kg TS afregnes med 100 kr/ ton 
 
Hertil opkræves nedenstående administrationsgebyrer ved mindre jordpartier: 
 

For jordpartier under 100 ton = 2.500 kr pr kontrakt 
For jordpartier under 150 ton = 2.000 kr pr kontrakt 
For jordpartier under 200 ton = 1.500 kr pr kontrakt 
For jordpartier under 225 ton = 1.000 kr pr kontrakt 
For jordpartier under 250 ton =    500 kr pr kontrakt 
 

Leveres der mere end 250 ton opkræves der ikke administrationsgebyr. 
 
Regning for modtagelse af jorden fremsendes til jordleverandør efter jordleverancen er afsluttet. 
Regningen fremsendes af Selskabet Skydebanevej 14 ApS. 
 
Der afregnes efter reel leveret jordmængde angivet i m3. Afregning sker her med en fast 
omregning som 1,5 ton/ m³.  
 
Mængden kan opgøres i tons i henhold til vejesedler fra autoriseret vognvægt som 
jordleverandøren afleverer for hvert tilkørt læs jord. Der er ikke vognvægt på Skydebanevej 14 
hvorfor jordleverandøren skal finde mulighed for afvejning andetsteds. 
 
 
Der kan i særlige tilfælde være krav om at jordleverandør stiller sikkerhed i form af en 
bankgaranti eller at foretage en á conto indbetaling forud for jordleverancen. Dette aftales ved 
kontraktens indgåelse. 
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Forudsætninger for endelig modtagelse af jorden:  
 

1. Der foreligger analyseresultater af jorden og anmeldelse af flyttemeddelelse til jordens 
oprindelseskommune eller for oprenset jord til det godkendte modtageanlægs 
hjemmekommune. Jordflytningsbekendtgørelsens bestemmelser vedr. analysefrekvens 
skal være overholdt. Flyttemeddelelse skal foreligge i godkendt stand, dvs. med 
underskrift fra oprindelseskommunen (eller underskrift fra godkendte modtageanlægs 
hjemmekommune). 
 

2. For hvert enkelt parti af forurenet jord skal der foreligge analyser, der med hensyn til 
prøveantal og analyseparametre mv. som minimum opfylder beskrivelserne i bilag 1 og 
bilag 2 i miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1479 af december 2007 og miljøministeriets 
historiknøgle eller - ved senere ændringer heraf – de til enhver tid gældende 
bestemmelser herom. 
 

3. Hvert jordparti skal overholde grænseværdierne for maksimalt forureningsniveau som 
angivet i bilag 1. Fremgår en pågælden analyseparameter ikke af bilag 1 skal 
grænseværdien for ren jord overholdes. 
 

4. Analyse for indhold af kulbrinter skal ske efter VKI metoden, dog under hensyn til 
bestemmelserne i bilag 2, tabel 2 i bekendtgørelse nr. 1479 af 12. december 2007 eller – 
ved senere ændringer her – de til enhver tid gældende bestemmelser herom. 
 

5. Et jordparti overholder grænseværdierne angivet i vedhæftede bilag, såfremt 
gennemsnittet af analyserne pr. jordparti (maksimalt 1.200 ton) ikke overskrider de 
anførte grænseværdier og samtidig at ingen enkelt-værdi overskrider den anført 
grænseværdi med mere end 50 %. 
 

6. Et jordparti defineres som en jordmængde af samme jordtype (fyld, sand, muld, ler) fra 
samme oprindelseslokalitet og som indeholder de samme forureningskomponenter. Et 
jordparti må højest være på 1.200 ton, med mindre der i enkelte tilfælde aftales andet 
med tilsynsmyndigheden som er Esbjerg Kommune.  
En jordleverance kan dog godt være større end 1.200 ton pr. kontrakt. Blot skal 
forureningsindholdene afstemmes ift. jordpartier på højest 1.200 ton. 
 

7. Afhængig af jordens oprindelse/ ejendommens status i forhold til 
forureningskortlægningen kan jorden leveres på baggrund af 1 prøve pr. 120 ton.  
Fra kortlagte ejendomme skal der foreligge 1 prøve pr. 30 ton. 
Prøveantallet vil kunne reduceres  såfremt der er udarbejdet en jordhåndteringsplan, som 
er godkendt af tilsynsmyndigheden (Esbjerg Kommune). 
Ren jord fra områdeklassificerede ejendomme kan efter særlig aftale modtages med 1 
prøve pr. 120 ton. 
 

8. Der foretages modtagekontrol af hvert leverede jordparti. Forud for jordleverancen indgås 
aftale om leveringstidspunkt og aftale øvrige vilkår for leverancen. 
 
Vognmænd der anvender autoriseret vægt som dokumentation for den leverede 
mængde, kan opnå særskilt aftale om at fremsende vejesedlerne samlet til FULDENDT. 
Dog skal flyttemeddelelser for den pågældende jordleverance uanset mængdeopgørelse 
stadig medbringes for hvert læs jord og for hvert modtaget læs afleveres en 
flyttemeddelelse i den til formålet opsatte postkasse på Skydebanevej 14. 
 

9. Vognmanden skal desuden markeres hvert læs med en for det pågældende jordparti 
udleveret farvet pind (pindeopbevares i beholder på pladsen ved postkassen). 
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FULDENDT angiver ved accept af jordmodtagelsen et jordleverancenummer. som skal 
tydeligt påføres hver pind der anvendes. 
   

10. Der modtages ikke jord, der er forurenet med brokker, slagger, affald. Jord med indhold af 
fremmedlegemer, der har karakter af affald vil som udgangspunkt blive afvist, såfremt 
jorden med affald er leveret skal den soldes / sorteres og affaldet fjernes for 
jordleverandørens regning. Dette skal ske inden for en periode på 14 dage. Når jorden er 
leveret på pladsen må den ikke fjernes igen. 
 
Når jorden ved soldning eller anden sortering vurderes at kunne overholde de gældende 
krav for indbygning, skal jorden soldes/ sorteres på pladsen (Skydebanevej 14) for 
jordleverandørens foranstaltning og regning. Fra-soldet/ -sorteret affald fjernes ligeledes 
for jordleverandørens foranstaltning og regning. Soldning / sortering må kun ske efter 
nærmere aftale med Esbjerg Kommune og med FULDENDT. Herefter kan jorden 
accepteres til modtagelse. 
 
Jordleverandøren skal påregne at betale alle gebyrer til Esbjerg Kommune, samt alle 
honorar omkostninger til Selskabet Skydebanevej 14 ApS’ rågiver FULDENDT der måtte 
være i forbindelse med udredning af sagen vedr. vurdering af forureningens omfang samt 
håndtering heraf. 
 
Det præciseres samtidig, at der skal betales deponiafgift for hele det leverede parti jord, 
alt inkl. herunder også affald og brokker mv. der sorteres fra. 
 

11. Der udføres stikprøvekontrol af den leverede jord. Leveret jord, hvor resultatet af 
stikprøvekontrollen overskrider de gældende grænseværdier (angivet i bilag 1) skal 
undersøges nærmere for jordleverandørens foranstaltning og regning.  

 
Såfremt yderligere undersøgelser af jordpartiet viser, at jordpartiet ikke overholder 
grænseværdierne, afvises jorden, der efterfølgende skal fjernes på jordleverandørens 
foranstaltning og regning inden for en periode på 14 dage. 
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Forudsætninger og supplerende vilkår for anvendelse af visitationsplads: 
 
Efter aftale med Selskabet Skydebanevej 14 ApS kan der på adressen Skydebanevej 14, 
Esbjerg, etableres en projektspecifik visitationsplads til jord der ikke er forklassificeret. Det 
betyder, at jord kan leveres på pladsen uden, at der foreligger jordanalyser forud for 
jordtransporten. Dog skal der foreligge en straks anmeldelse af jordflytningen til jordens 
oprindelseskommune.  
På visitationspladsen vil Selskabet Skydebanevej 14 ApS efterfølgende kartere jorden ved 
jordprøvetagning. Jordprøvetagningen varetages af Rådgivende Ingeniører  FULDENDT på 
vegne af Selskabet Skydebanevej 14 ApS. Samtlige omkostninger til jordprøvetagningen påhviler 
alene jordleverandøren. 
 
Med jordleverandør menes jordens egentlige ejer. Ejerforhold fastlægges forud for oprettelse og 
anvendelse af en visitationsplads. Dette sker i forbindelse med indgåelse af aftalen. 
 
Selskabet Skydebanevej 14 ApS kan såfremt det findes nødvendigt forlange, at jordleverandør 
stiller økonomisk garantistillelse, bankgaranti eller lign. ligestillet hermed, som forudsætning for 
anvendelse af en visitationsplads. 
 
Jordleverandør accepterer entydigt at stå som forpligtet ejer, i juridisk og økonomisk forstand, af 
jorden mens den ligger på visitiationspladsen. Først i det øjeblik hvor jorden er karteret, der er 
opnået dokumenteret godkendt flyttemeddelse fra jordens oprindelseskommune og hvor 
jordflytningen er accepteret til modtagelse af Selskabet Skydebanevej 14 ApS, da vil jorden 
overgå til Selskabet Skydebanevej 14 ApS. 
 
Det påhviler alene jordleverandøren at indhente godkendt flyttemeddelse fra jordens 
oprindelseskommune.  
 
Øvrige forudsætninger for anvendelse af en visitationsplads er at: 
 

12. Efter indgået aftale mellem jordleverandør og Selskabet Skydebanevej 14 ApS om 
anvendelse af en visitationsplads, får jordleverandøren anvist visitationspladsen af 
Selskabet Skydebanevej 14 ApS. Jorden skal oplægges i miler med minimum 1 meter 
adskillelse til nærmeste anden mile inden for visitationspladsen. 
 

13. Jord kan leveres til visitationspladsen såfremt jorden ikke kommer fra et kortlagt areal, 
ikke indeholder affald og ikke er synligt forurenet. 
 

14. Jorden skal som udgangspunkt forventes at kunne overholde kravene/ vilkårene nævnt i 
pkt. 1 til 11 til endelig modtagelse efter kartering på visitationspladsen. 
 

15. Kartering af jorden skal som udgangspunkt udføres som akkrediteret teknisk prøvning, jf 
Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger. Det accepteres, at prøvetagning 
foretages af rådgiver med erfaring i korrekt udtagning af jordprøver. Jordprøvetagning 
varetages af Selskabet Skydebanevej 14 ApS’s rådgiver FULDENDT.  
 

16. Udtagne jordprøver skal, medmindre tilsynsmyndigheden bestemmer andet, analyseres 
for nedenstående parametre af et laboratorium der er akkrediteret hertil, og efter metoder 
der til enhver tid anvendes til analysering af jord. 
 
 
Flygtige kulbrinter (C6-C10) + lette kulbrinter (C10-C20) + tunge kulbrinter (C20-C35) + 
Total kulbrinter (C6-C35) 
BTEX + Benzen + Napthalen 
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Total PAH + Benz(a)pyren + Dibenz(a,h)antracen 
Tungmetaller: Bly + Cadmium + Kobber + Krom + Nikkel + Zink  
 

17. Senest 4 uger efter, at jorden er modtaget på visitationspladsen, skal der foreligge 
analyseresultater for de tilkørte jordpartier. Såfremt der modtages flere jordpartier fra den 
samme lokalitet – dog senest 6 uger efter modtagelse af det første læs. 
 

18. Senest 4 uger efter, at der foreligger analyseresultater for de enkelte jordpartier, skal jord, 
der ikke overholder kravene i pkt. 1-11, være bortskaffet fra pladsen. Bortskaffelse af 
jorden sker for jordleverandørs regning og foranstaltning. Selskabet Skydebanevej 14 
ApS vil efter jorden er bortskaffet gennemføre besigtigelse af de anvendte arealer. Det 
påhviler jordleverandøren at aflevere de anvendte arealer i ryddet stand. 
 

19. Jordleverandør skal efter kartering af jorden, indhente godkendt flyttemeddelelse fra 
jordens oprindelseskommune. Dokumentation fremsendes til Selskabet Skydebanevej 14 
ApS’s rådgiver FULDENDT. 
 

20. Endelig modtagelse af jorden kan herefter ske. Modtaget jord afregnes iht. afsnit om 
”Afregningsgrundlag” i nærværende skrivelse. 
 

21. Jord der er karteret på visitationspladsen og som overholder de gældende krav for 
modtagelse af jord på Skydebanevej 14, Esbjerg, må ikke flyttes væk fra adressen men 
skal indgå i terrænreguleringen.  
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Forudsætninger for modtagelse af ren sand: 
 

22. Det forudsættes, at sandet kan dokumenteres som ren sand. Der er tale om sand forstået 
som friktionsjorder uden indslag af muldjord, ler og lignende. Sandet skal være egnet som 
indbygningsmateriale tilsvarende som i bundsikringslag.  
 

23. Sandet må ikke indeholde affald. Ovenstående beskrevne procedure angivet i vilkår 10 
gælder fortsat her. 
 

24. Modtagelse af ren sand følger ivørigt generelt gældende regler for jordflytning af ren jord.  
 

25. Opgørelse af mængder sand følger nærværende teksts procedure, herunder med 
levering af dokumentation med køresedler.  
 

26. Dokumentationskravet for levering af rent sand vil i alle tilfælde skulle bero på en konkret 
vurdering i hver enkelt sag. Det er jordleverandøren der skal levere dokumentationen 
mens det er Selskabet Skydebanevej ApS der afgør om den fremlagte dokumentation er 
tilstrækkelig. 
 

 
 
Yderligere oplysninger eller spørgsmål kan besvares ved henvendelse til FULDENDT, 
Rådgivende Ingeniører  att. Steffen Sørensen, sds@fuldendt.dk, tlf.: 7522 4088/ 2946 9008. 
 
 
 
 
 
Venlig hilsen 
FULDENDT, Rådgivende Ingeniører 
 
 
Steffen Sørensen 
 
 
 
 
 
Bilag 1. Grænseværdier for indhold af forurenende stoffer 
Bilag 2. Kontrakt om levering af jord til Skydebanevej 
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Bilag 1: Grænseværdier for indhold af forurenende stoffer 
 

Stof 
Grænseværdi 
(mg/kg tørstof)  

Klasse /kategori Kilde 

Benzin (C6-C10) 35  Jfr. Miljøgodkendelse 

Let olie (C10-C20) 100  Jfr. Miljøgodkendelse 

Tung olie (C20-C35) 300 
Øvre grænse for 
lettere forurenet jord 

Bek. 554 af 19/05/2010 

Olie total (C6 – C35) 300  Jfr. Miljøgodkendelse  

       

BTEX total 10  Jfr. Miljøgodkendelse 

Napthalen 1,5 
Øvre grænse for ren 
jord 

Jfr. Miljøgodkendelse 

        

PAH total* 40 
Øvre grænse for 
lettere forurenet jord 

Bek. 554 af 19/05/2010 

Benz(a)pyren 3 
Øvre grænse for 
lettere forurenet jord 

Bek. 554 af 19/05/2010 

Dibenz(a,h)antracen 3 
Øvre grænse for 
lettere forurenet jord 

Bek. 554 af 19/05/2010 

        

Arsen 20 
Øvre grænse for ren 
jord 

Miljøministeriet** 

Bly 40 
Øvre grænse for ren 
jord 

Miljøministeriet** 

Cadmium 0,5 
Øvre grænse for ren 
jord 

Miljøministeriet** 

Krom 500 
Øvre grænse for ren 
jord 

Miljøministeriet** 

Kobber 500 
Øvre grænse for ren 
jord 

Miljøministeriet** 

Kviksølv 1 
Øvre grænse for ren 
jord 

Miljøministeriet** 

Zink 500 
Øvre grænse for ren 
jord 

Miljøministeriet** 

Nikkel 30 
Øvre grænse for ren 
jord 

Miljøministeriet** 

Tin 500 
Øvre grænse for ren 
jord 

Miljøministeriet** 

        

* PAH total = sum af fluoranthen, benz (b+j+k) fluoranthen, benz (a) pyren, dibenz (a, h) anthracen og indeno (1,2,3-cd) pyren 
** Miljøstyrelsen, Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand, maj 2014 eller senere 
gældende 
Grænseværdier for kulbrinter forudsætter anvendelse af Reflab 1 metoden. 
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Kontrakt 
 
NÆRVÆRENDE DOKUMENT GÆLDER SOM KONTRAKT, NÅR LEVERANDØRENS 
UNDERSKRIFT OG STEMPEL FOREFINDES. MED LEVERANDØRENS UNDERSKRIFT 
ACCEPTERER LEVERANDØR ALLE I NÆRVÆRENDE SKRIVELSE NÆVNTE 
FORUDSÆTNINGER FOR LEVERING AF JORD PÅ SKYDEBANEVEJ 14, ESBJERG. 
 
 
Forventet mængde jord leveret til Skydebanevej: ____________  m3 
 
 
Projektreference: _____________ JordWebnummer: _____________ 
 
(projektreferencen meddeles af Selskabet Skydebanevej 14 ApS´s rådgiver, FULDENDT, 
Rådgivende Ingeniører ) 
 
 
Jordleverandør: ______________________________________________________ 
 
 ______________________________________________________ 
 
 ______________________________________________________ 
 
 
Jordtransportør: ______________________________________________________ 
 
 ______________________________________________________ 
 
 ______________________________________________________ 
 
 
Faktureres til: ______________________________________________________ 
 
 ______________________________________________________ 
 
 ______________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Dato:                                                        Underskrift: 
 
 
 
 
 
Stempel: 

 


