Sendes til:

Sønderborg Kommune
Afdeling Vand og Jord
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg

Anmeldelse af flytning af forurenet jord, jord fra
områdeklassificerede arealer, kortlagte arealer og offentligt vejareal
Kopi af anmeldeskema fungerer som følgeseddel under transport af jorden

Oplysninger om anmelder
Navn

Telefonnummer

Faxnummer

Adresse

SE-nummer

E-mail adresse

Relation til projektet (ejer, rådgiver, entreprenør eller andet)

Kontaktperson

Oplysninger om lokalitet
Ejers navn

Ejers adresse

Postnummer og by

Adresse på opgravningssted

Postnummer og by

Matrikel nummer

Ejerlav

Hvad anvendes lokaliteten til i dag?

Er lokaliteten (sæt kryds)

□ Kortlagt på vidensniveau 1
□ Områdeklassificeret

□ Kortlagt på vidensniveau 2
□ Offentlig vej
□ fundet forurening under gravearbejdet

Oplysninger om projektet
Beskrivelse af opgravningsprojekt og håndtering af jord (vedlæg eventuelt bilag)

Jordmængde, der forventes at skulle flyttes

Forventet tidspunkt eller periode for jordflytningen

Vedlæg et kort, hvor placeringen af aktiviteterne er indtegnet. Kortet bør være i størrelsesforholdet
1:500 eller lignende.
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Oplysninger om transportør 1
Navn

CVR-nr

Adresse

Postnummer og by

Kontaktperson

Telefonnummer

Oplysninger om transportør 2 (hvis jorden afleveres af transportør 1 til transportør 2, skal
transportør 2 opgive de samme oplysninger som transportør 1)
Navn

CVR-nr

Adresse

Postnummer og by

Kontaktperson

Telefonnummer

Jorden skal (sæt kryds)

□ Genanvendes jf. bekendtgørelse nr. 1662 af 21/12 2010 om anvendelse af restprodukter og jord til
bygge- og anlægsarbejde. Dokumentation for at jorden overholder bekendtgørelsen, samt beskrivelse
af genanvendelsesprojekt skal vedlægges.

□ Genanvendes jf. tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven § 19.
□ Anvises til bortskaffelse jf. affaldsbekendtgørelsens § 35.
□ Tilføres et godkendt karteringsanlæg, jordhotel eller anlæg til genbrug.
□ Tilføres en råstofgrav jf. dispensation efter jordforureningslovens § 52. Dokumentation for at jorden er
ren, samt anmeldelse fra ejer af råstofgrav skal vedlægges.

□ Håndteres på anden måde. Beskrivelse skal vedlægges.

Oplysninger om modtagested ved midlertidig deponering af jorden
Navn på modtager eller modtageanlæg

CVR nummer

Modtageadresse eller beliggenhed

Postnummer og by

Matrikel nummer

Ejerlav

Kommune

Oplysninger om modtagested ved endelig flytning af jorden
Navn på modtager eller modtageanlæg

CVR nummer

Modtageadresse eller beliggenhed

Postnummer og by

Matrikel nummer

Ejerlav

Kommune

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

Sønderborg Kommune kan godkende ovenstående håndtering af jorden
Dato

Underskrift

Kopi af anmeldelsen er sendt til (udfyldes af Sønderborg Kommune, Miljøafdelingen)

□

Den kommune, som modtager jorden

□

Den region, som modtager jorden

□

Anmelder
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