
PROCEDURE FOR HÅNDTERING AF RABATJORD

1) Hvilken farve har vejen. Søg på kommunens kort. (http://kort.haderslev.dk)

Grøn = ren jord, Orange = lettere forurenet jord, Lilla/sort = forurenet jord eller asfaltblandet jord

2) Sørg for at rabatrenoveringsprojektet holder sig inden for et område, der har samme farve. Del evt. rabatrenoveringen op i mindre stykker

3) Ud fra vejfarve kan du nu i nedenstående skema se, hvad der skal gøres før, under og efter der graves i rabatjorden.

Husk: Hvis der konstateres tydeligt misfarvning eller lugt af jorden, skal arbejdet stoppes og Haderslev Kommunes miljøafdeling kontaktes på 74343434

Grønne veje                 Orange veje Lilla veje

Hele kommunen Hele kommunen Hele kommunen

Mulighed 1 Mulighed 2

Mulighed 1: Prøvetagning af jorden 

inden opgravning. 

Analyseresultaterne gennemgås. 

Jorden anmeldes efterfølgende 

elektronisk*. Rene prøver: Jorden 

kan anvendes fri til 

landbrugsprojekter o.l. Lettere 

forurenet jord: kan anvendes til 

støjvold eller godkendt modtager

Mulighed 1 Mulighed 2

Mulighed 1: Der udtages prøver af 

rabatjorden på den specifikke 

strækning. Der skal udtages og 

analyseres én prøve pr 120 ton. 

Jorden skal anvises elektronisk* ud 

fra analyseresultaterne til godkendt 

jordmodtager 

Jorden skal anvises via 

elektronisk jordflytning

Jorden kan frit anvendes: 

Landbrugsarealer, 

vejprojekter o.l.

Mulighed 2: Jorden anmeldes 

elektronisk* direkte til godkendt 

karteringsplads. Der skal udtages og 

analyseres én prøve pr 120 ton 

(lettere forurenet jord) eller én 

prøve pr 30 ton (ren jord)**. 

Jorden bortskaffes efterfølgende 

til godkendt modtager

Mulighed 2: Jorden anvises 

elektronisk* direkte til godkendt 

oplagsplads til kartering. Der skal 

udtages og analyseres én jordprøve 

pr 120 ton. 

Jorden kan ikke anvendes 

til følsom anvendelse som 

f.eks. Bolig, skole, 

daginstitution e.l. uden 

særlig tilladele fra 

miljømyndighed

* Link til anmeldeskema: http//www.haderslevjord.geoenvironweb.dk/Login.aspx

** Prøvefrekvensen er afhængig af kendskabet til jorden. 

Se uddybende forklaringer om procedurer for håndtering af rabatjord, i "Klassificering af vejrabatjord i Haderslev Kommune", april 2015
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