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Resumé

Denne rapport er udarbejdet med henblik på at kortlægge forventede fremtidige
mængder af overskudsjord fra store bygge- og anlægsarbejder i det sydlige
Sverige, som vil kunne anvendes som opfyldningsmaterialer til de to store opfyldninger i Hovedstadsområdet – Holmene syd for Avedøre Holme og Lynetteholmen i Københavns Havn.
Rapporten viser, at der kan forventes produceret relativt store mængder overskudsjord fra store bygge- og anlægsprojekter i det sydlige Sverige. Det skal
dog understreges, at der ikke er et samlet overblik over mængderne, og at rapporten derfor bygger opgørelsen over de forventede mængder på en sammenstykning af oplysninger fra mange forskellige kilder.
Generelt står det dog klart, at forventningerne til fremtidige bygge- og anlægsprojekter i forbindelse med byudvikling i de større byer i det sydlige Sverige vil
kunne resultere i en produktion af overskudsjord på op til 35 mio. m³ overskudsjord på tværs af de kortlagte projekter i de kommende 15-20 år. Dette
svarer til 63 mio. tons overskudsjord i perioden 1.
Mængden af overskudsjord fra det bygge- og anlægsarbejder i det sydlige Sverige kan betragtes som en strategisk reserve, der kan bringes i anvendelse i situationer, hvor der enten er en nedgang i tilgangen af dansk overskudsjord i hovedstadsområdet eller i situationer, hvor der er behov for en hurtigere tilgang af
overskudsjord end den forventede løbende produktion fra hovedstadsområdets
bygge- og anlægsarbejder. Muligheden for anvendelsen af importeret overskudsjord fra Sverige kan dog påvirkes af et tidsmæssigt aspekt, eksempelvis
hvor svenske projekter er udviklet tidligere end modenheden af opfyldningsprojekterne i Danmark.
Anbringelsen af overskudsjord fra bygge- og anlægsprojekter i Sverige er lige
som i Danmark et marked, hvor det er entreprenøren, der står for bortskaffelsen
af de overskydende jordmængder, der afgør ud fra pris for afhændelsen (gatefee) og transportafstand, hvor jorden køres hen. Generelt er afstandene fra bysamfundene, hvor overskudsjorden optages, større i Sverige end i Danmark. Det
betyder som udgangspunkt, at der en generelt højere pris i Sverige for at
1

Der er tale om anslåede mængder
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disponere overskudsjord alene begrundet i længere transportafstande. Den gennemsnitlige pris for at transportere 1 ton jord pr. kørt kilometer er i Sverige er
15,- SEK (svarer til 10,50 DKK).
Disponeringen af overskudsjord i Sverige bygger ligeledes på en relativt høj
gate-fee i de modtageanlæg/deponeringslæg, som er kortlagt i rapporten. I forbindelse med analyserne af mulighederne for at udnytte svensk overskudsjord til
de to store opfyldninger i hovedstadsområdet har skibstransport af svensk overskudsjord fra havne i det sydlige Sverige til de to opfyldninger været analyseret.
Import af overskudsjord fra Sverige vil lovligt kunne finde sted, så længe aktiviteten kan karakteriseres som nyttiggørelse af affald. I rapporten er der redegjort
nærmere for betingelserne for at kunne importere overskudsjord fra Sverige til
Danmark. Nyttiggørelse omfatter enhver operation, hvis hovedresultat er, enten
at affald opfylder et nyttigt formål ved at erstatte anvendelsen af andre materialer, der ellers ville være blevet anvendt til at opfylde en bestemt funktion, eller
at affaldet bliver forberedt med henblik på at opfylde den bestemte funktion i
anlægget eller i samfundet generelt. Så længe overførslen af overskudsjorden
kan karakteriseres som nyttiggørelse af affald kan de to landes myndigheder
som udgangspunkt ikke modsætte sig importen af overskudsjord. Importen fra
Sverige forudsættes derfor af, at opfyldningen klassificeres som en nyttiggørelsesoperation, eller at der konkret meddeles dispensation fra forbuddet.
En væsentlig barriere for importen kan være forskelle i dokumentationskravene
for jordens miljømæssige egenskaber. Den svenske regulering bygger på en anden inddeling af jorden i klasser, som dog ikke ligger langt fra den modsvarende
danske jordklassifikation. Det er i rapporten antaget, at det er muligt at imødekomme dokumentationskravene på begge sider uden væsentlige meromkostninger.
Ved at anvende skibstrafik som den primære transportform kan prisen for at
overføre svensk overskudsjord til de to opfyldninger i hovedstadsområdet være
konkurrencedygtig i forhold til en disponering af den samme overskudsjord internt i Sverige. En afgørende teknisk præmis for prissætningen af skibstransport
er, at skibe kan dumpe jorden direkte i et afgrænset havområde (spunset indelukke, som kan åbnes for ind- og udfart).
De forventede totalomkostninger forbundet med transport af overskudsjord fra
en af de fem svenske byer (Göteborg, Landskrona, Malmö, Trelleborg og Varberg), hvor de store byudviklingsprojekter er planlagt, til et af de tre nærmest
liggende deponeringsanlæg ligger mellem 365 SEK/ton og 1.735 SEK/ton, mens
totalomkostningerne forbundet med transport af overskudsjord fra en af de fem
svenske byer til København forventes at udgøre 264 SEK/ton.
Det må på denne baggrund forventes, at en gate fee baseret på en gennemsnitspris i det to opfyldninger i hovedstadsområdet på 70,- DKK vil være en
markedsmæssig attraktiv anbringelsesmulighed for svenske jordentreprenører.
Der gøres dog opmærksom på, at der ikke er prissat omkostninger til den ekstra
sagsbehandling, som en anmeldelse og efterfølgende accept af overførsel vil
medføre.
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Miljømæssigt set vil det være en ganske betydelig gevinst at få tilført overskudsjord fra søvejen frem for lastvognstrafik på vej. Ikke mindst den miljømæssige
gevinst ved at kunne begrænse tilførslen af jord v.h.a. lastbiler til Lynetteholmen må betragtes som betydelig.
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2

Indledning

Denne rapport er udarbejdet for Hvidovre og Københavns Kommuner som et oplæg til kortlægning af tilgængelig overskudsjord til opfyldning af henholdsvis
Holmene syd for Avedøre Holme og Lynetteholmen i Københavns Havn.
Rapporten er rettet imod en kortlægning af tilgængelige forventede overskudsjordmængder i det sydlige Sverige. Det sydlige Sverige er i denne sammenhæng
ikke præcis afgrænset rent geografisk, men strækker sig fra Trelleborg i syd til
Göteborg i nord. Rapporten bygger på en kortlægning af større anlægsprojekter,
som enten er besluttet og igangsat, besluttet men endnu ikke igangsat og anlægsprojekter, som forventes besluttet i de kommende år. Hertil kommer en
kortlægning af forventede overskudsjordmængder forbundet med den løbende
urbanisering, som også finder sted i det sydlige Sverige.
Regeringen og Hvidovre Kommune har i januar 2019 præsenteret et projekt om
etableringen af fremtidens moderne erhvervsområde i forlængelse af det eksisterende Avedøre Holme. Projektet indebærer etapevis etablering af 9 holme
gennem opfyldninger på søterritoriet syd for den eksisterende kystlinje ved
Avedøre Holme.
Samtidig har Regeringen og Københavns Kommune indgået en principaftale, der
muliggør etablering af en ny bydel i Københavns Havn/Øresund mellem Nordhavn og Refshaleøen.
Tilsammen vil de to projekter forudsætte opfyldninger med overskudsjord på op
til 75-80 mio. tons overskudsjord, som primært skal komme fra bygge- og anlægsprojekter i hovedstadsområdet i løbet af de kommende 30 år. I forbindelse
med tilvejebringelsen af en mere detaljeret oversigt over adgangen til de nødvendige overskudsjordressourcer er det overvejet at anvende svensk overskudsjord i situationer, hvor der er en nedgang i tilgangen af overskudsjord fra hovedstadsområdet.
Formålet med rapporten har været at kortlægge en række forhold relateret til
overskudsjord fra det sydlige Sverige, herunder især en kortlægning af:

›

tilgængelige forventede overskudsjordmængder,

›

store anlægsprojekter i det sydlige Sverige, der genererer overskudsjord,

›

markedet for overskudsjord i det sydlige Sverige,

›

krav til håndtering og dokumentation af overskudsjord,

›

myndigheder, der skal involveres i håndtering af overskudsjord,

›

eksisterende deponier i det sydlige Sverige,

›

priser for håndtering og transport af overskudsjord i det sydlige Sverige og

https://cowi-my.sharepoint.com/personal/ukj_cowi_com/Documents/Documents/A121514_Holmene_Jord_Sverige_final.DOCX
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vurdering af muligheden for at overføre svensk overskudsjord til de to opfyldninger (Holmene og Lynetteholmen).

Rapporten bygger på oplysninger fra og interviews med en række centrale aktører i det svenske overskudsjordmarked, som rummer centrale myndigheder i de
større bysamfund (Malmö, Göteborg og Helsingborg), statslige anlægsmyndigheder såsom Trafikverket, anlægsentreprenører, jordhåndteringsentreprenører
og deponi-ejere.
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3

Tilgængelige jordmængder

COWI har indledningsvis undersøgt den forventede tilgængelige volumen af
overskudsjord i det sydlige Sverige. Årsagen til, at der fokuseres på det sydlige
Sverige, er, at det økonomisk og transportmæssigt skal være attraktivt for de
svenske jordhåndteringsentreprenører at eksportere overskudsjord til Danmark
frem for til andre steder i Sverige.
Vi har forsøgt at kortlægge, hvilke større planlagte anlægsprojekter og byudviklingsprojekter der forventes at blive iværksat i de kommende 20 år. Vi har i forbindelse med kortlægningen bl.a. kontaktet Sortera Group 2, der er en jordentreprenør- og jordhåndteringsvirksomhed beliggende i Göteborg med filialer i de
fleste større byer i Sydsverige (fra Stockholm og sydpå). Derudover har vi lavet
flere søgninger på anlægs- og byudviklingsprojekter samt kontaktet relevante
svenske myndigheder i de svenske kommuner. Endelig har vi trukket på vore
kolleger i COWI Sverige, som har kendskab til den svenske regulering af håndtering af overskudsjord.
I det følgende redegøres kort for de store planlagte anlægsprojekter og byudviklingsprojekter, der forventes igangsat og udført i det sydlige Sverige indenfor de
næste 20 år.

Göteborg byudvikling
Göteborg kommune har truffet beslutning om at iværksætte en udvidelse/byomdannelse af byen for at skabe plads til 150.000 nye borgere frem til år 2050,
samt 80.000 nye boliger og arbejdspladser3. Væsentlige dele af Göteborgs indre
og havneområder skal byomdannes for at skabe plads til 25.000 nye boliger og
op til 45.000 nye arbejdspladser. Byomdannelsen sker primært i de centralt beliggende havneområder nord og syd for Kungsälven, hvor nye bydele vil skyde
op i de kommende tredive år.
En væsentlig del af de vedtagne projekter bygger på, at der skal skabes plads til
bebyggelse med størstedelen af parkeringsmulighederne i konstruktion under de
kommende bebyggelser. Dette vil medføre at 2-4 meter af den eksisterende
jordmasse skal afgraves og bortkøres i forbindelse med anlægsarbejderne. Da
der er tale om ganske betragtelige arealoverflader, må det forventes, at mængderne af overskudsjord bliver tilsvarende store. Frem mod 2050 kan der forventes genereret op til 20 mio. m³ (svarende til 36 mio. tons) overskudsjord alene
fra byudviklingen i Göteborg 4.

2
3
4

http://sortera.se/materials/
https://stadsutveckling.goteborg.se
Vurderet af COWI
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Göteborg Stadslinbana 2021 5
Projektet vedrører etablering af en 3000 meter lang svævebane med stationer
på Järntorget, Lindholmen, Västra Ramberget og Wieselgrensplatsen. 6

Figur 1

Oversigt over Göteborgs Stadslinbanas strækning (Kilde: Trafikkontoret
Göteborgs Stad)

Projektet er endnu ikke godkendt, men der arbejdes i øjeblikket på en mere
dybtgående gennemførelsesundersøgelse, der skal danne grundlag for en eventuel politisk investeringsbeslutning i 2019. Mulig opstart af byggeri er planlagt til
2020, men er afhængig af, at investeringsbeslutninger træffes i 2019. Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt oplysninger om forventede jordmængder.

Se mere om projektet her: http://www.goteborg2021.com/jubileumsprojekt/linbana/ og https://stadsutveckling.goteborg.se/projekt/stadslinbana/
6
Se visualiseringer her: https://cityplanneronline.com/SBKGteborg/goteborgs_stadslinbana
5

https://cowi-my.sharepoint.com/personal/ukj_cowi_com/Documents/Documents/A121514_Holmene_Jord_Sverige_final.DOCX

14

JORD FRA SVERIGE TIL OPFYLDNING

Göteborg Västlänken 2026 7
Västlänken-projektet er en del af en plan om at gøre Göteborg grøn og bæredygtig. Den ca. 8 kilometer lange dobbeltsporede jernbane skal primært etableres under jorden under Göteborg centrum. Der etableres tre stationer – Station
Centralen, Station Haga og Station Korsvägen. Anlægsarbejdet blev påbegyndt i
maj 2018 og forventes færdigt i 2026.
Etablering af Västlänken afstedkommer 2,9 mio m³ overskudsjord (5,2 mio. tons
overskudsjord). Overskudsjorden forventes at være mere eller mindre forurenet,
da en væsentlig del af de områder, som Västlänken anlægges i, er tidligere opfyldte arealer. Jorden vil blive klassificeret ifm. opgravning.

Figur 2

Oversigt over Västlänkens strækning (Kilde: Trafikverket 8)

Se mere om projektet her: https://stadsutveckling.goteborg.se/projekt/vastlanken/ og https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/projekt-ivastra-gotalands-lan/Vastlanken---smidigare-pendling-och-effektivare-tra7

fik/Vastlankens-miljoarbete/vastlankens-masshantering/
8
https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/projekt-i-vastra-gotalands-lan/Vastlanken---smidigare-pendling-och-effektivare-trafik/Om-Vastlanken/
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Västra Hamnen 2031, Malmö9
Der er i juni 2013 udarbejdet en vision for området Västra Hamnen i Malmø. 10
Visionen indeholder mål og strategier for byudvikling for Västra Hamnen. Projektet bygger på tilvejebringelse af 10.000 nye boliger i området samt op til 20.000
nye arbejdspladser.

Se: https://malmo.se/Service/Var-stad-och-var-omgivning/Oversiktsplanering-strategier/Utbyggnadsomraden/Vastra-Hamnen-/Planer-program--byggprojekt/Byggprojekt-Vastra-Hamnen.html
10
Se visionen her: https://malmo.se/download/18.228b8e2313f81626274815e/1491300361459/V%C3%A4stra+Hamnen+2031+juli+2013.pdf
9
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Figur 3

Oversigt over eksisterende og planlagt byudvikling i Västra Hamnen i
Malmø (Kilde: "Västra Hamnen 2031 – ett hållbart och gott liv för alla" –
Malmö Stad juni 2013)

Figur 4

Visualisering af området Västra Hamnen i 2031. De hvide bygninger er den
forventede, kommende bebyggelse i området. (Kilde: "Västra Hamnen
2031 – ett hållbart och gott liv för alla" – Malmö Stad juni 2013)

Malmö Nyhamnen 11
Der er fremlagt et forslag til kommuneplan for Malmö Nyhamnen.12 Kommuneplanen er en udmøntning af den kommunale helhedsplan. Kommuneplanen beskriver målene for udvidelsen af området og fastsætter de overordnede strukturer. Målet med planen er at udbygge Nyhamnen, så området bliver funktionsblandet med både boliger, rekreative områder og liberale erhverv. Det forventes
bl.a., at området vil kunne rumme 7000-9000 nye boliger og op til 13.500 nye
arbejdspladser.

Se: https://malmo.se/Service/Var-stad-och-var-omgivning/Oversiktsplanering--strategier/Pagaende-oversiktsplanering/Oversiktsplan-for-Nyhamnen.html
12
Se planen her: https://malmo.se/download/18.270ce2fa16316b5786c749c/1526316387267/%C3%96P_Nyhamnen_Utst%C3%A4llningsf%C3%B6rslag_lowres.pdf
11
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Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt oplysninger om mængderne af overskudsjord som følge af forventede bygge- og anlægsaktiviteter.

Figur 5

Visualisering af Malmö Nyhamnen. De hvide bygninger er den forventede,
kommende bebyggelse i området. (Kilde: Oversiktsplan för Nyhamnen,
Fördjumpning af Översiktsplan för Malmö, Utställningsforslag januari 2018)

Figur 6

Visualisering af Malmö Nyhamnen set fra vest (Kilde: Mandaworks – Oversiktsplan för Nyhamnen, Fördjumpning af Översiktsplan för Malmö, Utställningsforslag januari 2018)

Planlægningsområdet starter lige nord for centralstationen og strækker sig til
Frihamnen i nord og Västkustvägen i øst.

https://cowi-my.sharepoint.com/personal/ukj_cowi_com/Documents/Documents/A121514_Holmene_Jord_Sverige_final.DOCX
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Planforslaget har været i offentlig høring. I efteråret 2018 blev gennemført en
endelig tilpasning af planforslaget, før kommuneplanen forventes vedtaget af
kommunalbestyrelsen sommeren 2019.

Øvrige udviklingsområder i Malmø13
Flere områder i Malmö er udlagt til udviklingsområder, hvilket bl.a. medfører
etablering af nye boliger, offentlige mødepladser samt opførelse af nye skoler.
Derudover udbygges sygehusområdet for Malmö sygehus og nye rekreative områder, en multisportshal samt et svømmestadion planlægges etableret.
Tidsplanen for udviklingsprojekterne varierer og udviklingsområderne vil generelt være under vedvarende udvikling. Det er derfor heller ikke muligt at fremlægge estimater for jordmængder generet i udviklingsområderne i Malmö.

Varbergstunneln, Varberg
I årsskiftet 2019/2020 igangsættes etableringen af 7,5 km dobbeltsporet jernbane, hvoraf 3,2 km etableres under byen. Hertil bygges også en godsbanegård
nord for Lassabacka samt en ny bro til Getterön.
Projektet omfatter også etablering af ny station samt tilhørende stationsområde.
Parallelt med tunnelen bygges en service- og redningstunnel.

13

Se https://malmo.se/Service/Var-stad-och-var-omgivning/Stadsplanering--

strategier/Utvecklingsomraden.html
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Figur 7
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Kort over dobbeltspor og tunnel gennem Varberg

Trafikverket er den myndighed, der er ansvarlig for Varbergtunnelen, herunder
planlægning, udførelse og finansiering. Projektet udføres i samarbejde med Varberg Kommune, som overvåger de kommunale interesser i projektet, samt Region Halland, som har ansvar for den regionale udvikling i amtet.
Byggeriet er planlagt fra 2019 til 2024 hvor den nye jernbane åbnes for togtrafik. I konstruktionsfasen Overskydende jordmasser vil så vidt muligt blive anvendt i projektet og andre relaterede projekter, fx til støjskærme og afdækning
af en losseplads i Lassabacka (jord fra den centrale del af tunnelen forventes at
svare til ca. 1 mio. tons overskudsjord)14. Endelige oplysninger over mængder af
overskudsjord fra projektet er dog endnu ikke tilgængelige. Se: Varberg - byudvikling og infrastruktur 2019-203515.

Byudvikling og Udvidelse af Trelleborg Hamn
Trelleborg Havn udvides med nye færgeterminaler samt nye terminaler til handelsfartøjer påbegyndtes i 2014. Projektet indebærer også udlægning af nye
områder, en banegårdsoverfart, ny check-in og havneindgang, samt en ny
Vurdering af COWI
Se: https://www.varberg.se/download/18.48412f5f166d26c88e446091/1542204800053/Budget%202019%20Plan%202020-2023.pdf
14
15
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forbindelsesvej fra havnens østside. Udvidelsen påregnes at være færdig i 2025.
I forbindelse med havneudvidelsesprojektet skabes der mulighed for at byudvikle de centralt beliggende dele af den eksisterende havn. Det forventes at der
skal etableres op til 4.000 nye boliger i forbindelse med byudviklingen. 16
Havneudvidelsen finansieres af Trelleborg Hamn AB samt medfinansiering af
EU's fond for et sammenkoblet Europa 17.
Oplysninger om overskudsmængder er ikke tilgængelige på nuværende tidspunkt i processen.

Oversigtstabel
Projekt

Forventet mængde overskudsjord i tons

Göteborg byudvikling

36 mio. tons

Göteborg Stadslinbana 2021

ikke tilgængelig

Göteborg Västlänken 2026

5,2 mio. tons

Malmö Nyhamnen

ikke tilgængelig

Øvrige udviklingsområder i Malmø

ikke tilgængelig

Varbergstunneln, Varberg

1 mio. tons

Byudvikling og Udvidelse af Trelleborg

ikke tilgængelig

Hamn
Kendte forventede mængde i alt

42,2 mio. tons

Trods manglende data om den forventede mængde overskudsjord, står det dog
klart, at forventningerne til fremtidige bygge- og anlægsprojekter i forbindelse
med byudvikling i de større byer i det sydlige Sverige, er betydelig. Som det opsummeres i tabellen ovenfor, er den forventede mængde overskudsjord kun
kendt for under halvdelen af projekterne. Det anslås dog af COWI, at disse
fremtidige bygge- og anlægsprojekter vil kunne resultere i en produktion af
overskudsjord på op til 35 mio. m³ overskudsjord på tværs af de kortlagte projekter i de kommende 15-20 år. Dette svarer til 63 mio. tons overskudsjord i perioden.

https://trelleborg.se/sv/bygga-bo-miljo/kommunens-planarbete/stadsbyggnadsprojekt/pagaende-projekt/kuststad-2025/
17
EU fonden 'Connecting Europe Facility' (CEF)
16
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Det tidsmæssige aspekt

Ovenfor beskrives en række store planlagte anlægsprojekter og byudviklingsprojekter, der forventes igangsat og udført i det sydlige Sverige indenfor de næste
20 år.
Muligheden for anvendelsen af importeret overskudsjord fra Sverige kan dog påvirkes af et tidsmæssigt aspekt, eksempelvis hvor svenske projekter er udviklet
tidligere end modenheden af opfyldningsprojekterne i Danmark.
Dette aspekt er dog vanskeligt at forudse, hvorfor det i denne rapport forudsættes, at det tidsmæssige aspekt mellem svenske projekter og opfyldningen af
Holmene stemmer overens.

https://cowi-my.sharepoint.com/personal/ukj_cowi_com/Documents/Documents/A121514_Holmene_Jord_Sverige_final.DOCX
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4

Jordklassificeringskrav i Sverige

4.1

Jordklasser i Sverige

Naturvårdsverket (Sveriges Miljøstyrelse) har udarbejdet generelle grænseværdier for forurenet jord (Naturvårdsverkets Rapport 5976, Riktvärden för förorenad mark – Modellbeskrivning och vägledning, september 2009)18. Disse retningslinjer er senest opdateret i juni 201619. Grænseværdierne angiver den
maksimale mængde af forurenede stoffer, som jorden kan indeholde, uden at
anvendelse/behandling af jorden medfører væsentlige negative indvirkninger på
mennesker, miljø eller naturressourcer. Disse grænseværdier er dog kun vejledende. Dette betyder – ligesom de danske grænseværdier – at de ikke er juridisk bindende. Overskrides de fastsatte grænseværdier den maksimale mængde
af forurenede stoffer, er dette ikke ensbetydende med, at anvendelsen af jorden
vil forårsage væsentlige negative indvirkninger.
Naturvårdsverket’s generelle vejledende grænseværdier er beregnet for fælles
forekomster i forurenede områder i Sverige. De angiver et niveau, der giver beskyttelse mod sundheds- og miljømæssige virkninger i de fleste forurenede områder, men ikke alle. De generelle grænseværdier retter sig mod to forskellige
typer arealanvendelse - følsom arealanvendelse (KM) og mindre følsom arealanvendelse (MKM).
Grænseværdierne tager højde for fire forskellige typer beskyttelsesobjekter:

›

mennesker der bor i området,

›

jordmiljøet i området,

›

grundvand og

›

overfladevand.

Ved beregning af sundhedsrisici tages der hensyn til både eksponering forårsaget af direkte kontakt med den forurenede jord og indirekte virkninger, der kan
opstå på grund af spredning af forurenende stoffer til luft, grundvand og (spiselige) planter.
Naturvårdsverkets generelle grænseværdier blev oprindeligt udarbejdet til at
danne baggrund for foranstaltninger til afhjælpning af forurenede arealer, men
de er over tid også blevet brugt til at klassificere overskydende jord til f.eks.
genanvendelse af affald til byggeformål.

Se rapporten her: https://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/5900/978-91-620-5976-7/
19
Se rapporten her: https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Fororenade-omraden/Riktvarden-for-fororenad-mark/Berakningsverktyg-och-nya-riktvarden/
18
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Der anvendes to forskellige typer af arealanvendelse til at beregne Naturvårdsverket generelle grænseværdier:

›

Känslig Markanvänding (KM), der betyder følsom arealanvendelse.

Overskudsjord, der er klassificeret indenfor kategorien KM, vil som udgangspunkt ikke påvirke mennesker, økosystemer, grundvand og overfladevand. Det
betyder, at der som udgangspunkt ikke er en begrænsning i anvendelsen heraf.

›

Mindre Känslig Markanvänding betyder mindre følsom arealanvendelse.

Overskudsjord i denne kategori er underlagt anvendelsesbegrænsninger. Overskudsjorden kan anvendes til f.eks. kontorer, industrier eller veje.
Det faktum, at overskudsjord indeholder forurenende stoffer, der ligger under
grænseværdierne for jordklasserne KM eller MKM, betyder imidlertid ikke, at
overskudsjord kan anvendes uden begrænsninger. En vurdering af overskudsjordens egnethed til en bestemt brug skal altid foretages på grundlag af de konkrete omstændigheder i det enkelte tilfælde.
Derudover sondres endvidere mellem affaldskategorierne:

›

Farligt Affald (FA)

Farligt affald er defineret i EU's affaldsforordning (2011: 927).
Organisationen Avfall Sverige 20 har udarbejdet generelle retningslinjer for, hvornår forbehandlet overskudsjord skal klassificeres som farligt affald. 21
Overskudsjord, der indeholder så høje koncentrationer af et eller flere forurenende stoffer, at de klassificeres som farligt affald, er som udgangspunkt ikke
egnet til brug i bygge- og anlægsarbejder.

›

Ikke-Farligt Affald (IFA).

Begrebet "ikke-farligt affald" omfatter alt affald, der ikke er farligt affald. Udtrykket anvendes også for overskudsjord, hvor forureningskoncentrationerne er
højere end grænseværdierne for jordklassen MKM (mindre følsom arealanvendelse), men lavere end vejledende grænseværdier for farligt affald.
For at lette genanvendelsen af affald i bl.a. bygge- og anlægsarbejder på en miljømæssig og sundhedsmæssig forsvarlig måde har Naturvårdsverket udarbejdet
Avfall Sverige er interesseorganisation for kommuner, kommunale virksomheder og private virksomheder inden for affaldshåndtering og genanvendelse.
21
Se rapporten her: https://www.avfallsverige.se/kunskapsbanken/rapporter/rapportera/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=3663&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=dd98f25f671d1a85fac4f2c5c8c73588
20
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en vejledning (Naturvårdsverkets Handbok 2010:1, Återvinning av avfall i anläggningsarbeten, februari 2010) 22. Vejledningen opererer bl.a. med en særlig
kategori:

›

Mindre end Ringe Risiko (MRR).

Stofkoncentrationerne for MMR, som er angivet i Naturvårdsverkets vejledning,
kan anvendes til at foretage en generel vurdering af, om en aktivitet, der involverer genanvendelse af affald til bygge- og anlægsprojekter, skal indberettes eller undersøges, før der kan meddeles tilladelse.
Stofkoncentrationerne dækker i alt 13 stoffer eller grupper af stoffer, der typisk
forekommer i bygge- og anlægsaffald, og er ikke omfattet af Naturvårdsverkets
eller Avfall Sveriges ovennævnte grænseværdier for jord og affald 23.
Stofkoncentrationerne for MRR er lave, og en overskridelse heraf vil være forholdsvist almindeligt i byområder eller andre områder, der påvirkes af diffuse
emissioner fra f.eks. Industrier eller trafik. I nogle områder kan selv de naturlige
baggrundsniveauer i jorden eller grundfjeldet overstige stofkoncentrationerne
for MRR.
I nedenstående tabel er en oversigt over de forskellige klasser og kategorier.
MRR

KM

MKM

FA

Mindre än Ringa
Risk

Känslig Markan-

Mindre Känslig

Farligt Affald

vänding betyder

Markanvänding

følsom arealan-

betyder mindre

Til klassificering

vendelse.

følsom arealan-

af farligt affald

vendelse.

anvendes aggre-

Jorden kan an-

gering i henhold

vendes til f.eks.

Jorden kan an-

til CLP, hvilket

boligformål.

vendes til f.eks.

betyder, at det

industriområder

ikke kun er det

eller som afdæk-

samlede indhold

ning af et depo-

for hvert enkelt

neringsanlæg.

stof, der er interessant, men
også de aggregerede egenskaber.

I nedenstående figur kan ses de vejledende grænseværdier for de forskellige
klasser og kategorier.

Se rapporten her: https://www.naturvardsverket.se/Stöd-i-miljöarbetet/Vägledningar/Avfall/Handbok---återvinning-av-avfall-anläggning/
23
MMR svarer i store træk til de bygge- og anlægsfraktioner, der er omfattet af
den danske restproduktbekendtgørelse
22
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Figur 7 Vejledende grænseværdier (Kilde: Naturvårdsverket og Avfall Sverige)
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Den svenske regulering bygger på en inddeling af jorden i klasser, som ikke ligger langt fra den modsvarende danske jordklassifikation. Det antages, at det er
muligt at imødekomme dokumentationskravene på begge sider uden væsentlige
meromkostninger. I den danske klassifikation inddeles jord efter jordens forureningsgrad og -type er vist i nedenstående tabel til sammenligning.
Klasse 0

Klasse 1

Klasse 2

Klasse 3

Klasse 4

Jorden defi-

Jorden defi-

Jorden defi-

Jorden defi-

Jorden defi-

neres som

neres som

neres som

neres som

neres som

ren jord.

uforurenet

lettere foru-

forurenet

kraftigt for-

jord.

renet.

jord.

urenet jord.

have et

Jorden kan

Jorden kan

Jorden skal

Jorden skal

(mindre)

anvendes frit

genanvendes

derfor oftest

renses inden

indhold af

i industri-,

i bygge- og

renses eller

den kan de-

forure-

by- og bolig-

anlægsarbej-

deponeres.

poneres.

nende stof-

områder til

der.

fer, men

bygge- og an-

indholdet

lægsarbejder

er så lavt,

uden tilla-

at det ikke

delse efter

udgør no-

miljølovgiv-

gen miljø-

ningen.

Jorden kan

eller
sundhedsmæssig risiko
Tabel: Inddeling af jordklasser i Danmark

4.2

Krav om prøvetagning

I Sverige er der ingen standardiserede krav for, hvilken type prøveudtagning der
skal udføres, hvilket prøveudtagningsinterval der skal anvendes, eller for mængden af prøver, der skal tages og analyseres for et bestemt volumen af overskudsjord. Årsagen til dette er, at der er flere forskellige faktorer, der afgør,
hvilket antal prøver der er hensigtsmæssigt, og hvilke prøveudtagnings- og analysemetoder der skal anvendes. Der skal således altid foretages en konkret vurdering i de enkelte sager baseret på bl.a.:

›

overskudsjordens oprindelse,

›

hvilken type overskudsjord der er tale om,

›

hvilke forureninger der forekommer eller må antages at forekomme i området,

›

hvordan forskellige stoffer kan fordeles i overskudsjorden og

https://cowi-my.sharepoint.com/personal/ukj_cowi_com/Documents/Documents/A121514_Holmene_Jord_Sverige_final.DOCX
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hvad overskudsjorden skal anvendes til.

I det konkrete tilfælde kan den kompetente myndighed beslutte, at prøveudtagningen
skal udføres på en nærmere angivet måde - eksempelvis ift. prøveudtagningsmetoden,
prøveudtagningsintervallet eller hvilke specifikke analyser der skal udføres. I forbindelse med større udviklings- eller infrastrukturprojekter gennemføres der ofte en dialog med de relevante tilsynsmyndigheder om, hvordan prøveudtagning skal udføres.
Svensk Geoteknisk Samfund (SGF) har udarbejdet en rapport (Rapport 2: 2013,
Felthåndbog - Undersøgelse af forurenede områder24), som indeholder standarder for undersøgelser af forurenede områder og adresser, herunder ift. prøveudtagningsplaner, kvalitetssikring og prøvehåndtering.

4.3

Dokumentationskrav

I Sverige er der krav om, at produceret overskudsjord skal være sporbart, hvorfor der gælder en række dokumentationskrav.
Dokumentationen skal indeholde oplysninger om overskudsjordens karakter og
indhold af forurenende stoffer. Dokumentationen skal også indeholde oplysninger om bl.a.:

›

hvor overskudsjorden blev udgravet,

›

hvilke aktiviteter der har været udført på oprindelsesstedet,

›

hvordan og på hvilken rute overskudsjorden transporteres samt

›

angivelse af den endelige destination.

Den dokumentation for overskudsjorden, som er udarbejdet ifm. udgravningsarbejdet (herunder eventuelle analyseresultater), skal altid følge overskudsjorden,
således at dokumentationen overføres til den nye ansvarlige indehaver af overskudsjorden. Den nye ansvarlige indehaver skal altid foretage sin egen vurdering af, hvorvidt den oprindelige dokumentation, der følger med overskudsjorden, er pålidelig. Hvis dokumentationen giver anledning til tvivl eller usikkerhed
om indholdet af overskudsjorden, skal der gennemføres en prøveudtagning. Hvis
den nye indehaver gennem nye analyser udfører en omklassificering af overskudsjorden, skal dette dokumenteres.
Det følger af kapitel 10 i Miljöbalken (den svenske miljøbeskyttelseslov)25, at der
ikke lovligt kan gennemføres afhjælpende foranstaltninger ifm. forureningsskader, hvis foranstaltningen kan føre til øget risiko for spredning eller eksponering
af forurenende stoffer. I de fleste tilfælde skal håndtering og mulig nyttiggørelse
af overskudsjord, der opstår som følge af udgravning i et forurenet område, indberettes og specificeres i en anmeldelse til tilsynsmyndigheden.

24
25

Se rapporten her: https://a-w2m.se/Collaboration/Home.mvc?folderId=0
Miljöbalk (1998:808)
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Rapporteringspligten gælder kun for afhjælpende foranstaltninger på områder,
der har vist sig at være forurenet og dermed omfattet af kapitel 10 i Miljöbalken.

4.4

Krav om tilladelse til at transportere
overskudsjord

Professionel transport af affald/overskudsjord eller til transport, der er opstået i
en erhvervsmæssig aktivitet, forudsætter en særlig tilladelse.
Tilladelser til erhvervsmæssig transport af affald kan kun meddeles, hvis ansøgeren opfylder de tekniske og økonomiske betingelser for at transportere det
pågældende affald.
En tilladelse til at transportere affald skal kombineres med de betingelser, der
kræves ud fra et miljømæssigt og sundhedsbeskyttelsessynspunkt. Hvis tilladelsen vedrører farligt affald, betinges tilladelsen af en tidsbegrænsning, der ikke
må overstige fem år. Tilladelsen kan vedrøre en bestemt type farligt affald eller
farligt affald generelt.
Spørgsmål om tilladelse til transport af affald henhører under Länsstyrelsen i det
amt, hvor ansøgeren har sit vedtægtsmæssige hjemsted eller udøver hovedparten af sin virksomhed. Hvis ansøgeren har sit vedtægtsmæssige hjemsted eller
hoveddelen af sin virksomhed uden for Sverige, undersøges udstedelsen af tilladelser af amtsstyrelsen i et af de amter, hvor affaldet indsamles eller efterlades.
Hvis affald, der er opstået eller blevet håndteret i en erhvervsmæssig aktivitet,
skal overføres til en anden aktør, er det påkrævet, at den person, der overtager
affaldet til behandling, er i besiddelse af de tilladelser, der er nødvendige for behandlingen, og at den person, der overfører affaldet har kontrolleret, at dette
krav er opfyldt.
Ved transport og håndtering af farligt affald er der særlige krav til dokumentation og sporbarhed.
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5

Jordmarkedet

5.1

Deponeringsanlæg/jordmodtagere i Sverige

29

I nedenstående tabel er opført kendte deponeringsanlæg/jordmodtagere i Sverige.

Modtageranlæg

Geografisk
placering

Ansvarlig manager

Jordklasser

Årlige
volumener (ton)

MKMFA 28
MKMFA
MKMIFA
MKMFA
MKMIFA
MKMFA

600.000

MKMFA
MKMFA
MKMIFA
MKMFA
MKMFA
MKMFA
MKMIFA
MKMIFA
MKMFA

Heljestorp

Vänersborg

Rödjorna

Skara

Ragn
Sells
Suez

Bälinge

Alingsås

Kommun

Kartåsen

Lidköping

Kommun

Sobacken

Borås

Renova
Fläskebo
Renova Tagene
Miljöhantering
Njudung
Energi
Linneberga

Göteborg

Kommunalt AB
Kommunalt AB
Kommunalt AB
Kommun

KSRR

Kalmar

Karlskrona

Karlskrona

Hässleholm
Miljö
Älmhult

Hässleholm

NÅRAB

Klippan

NSR

Helsingborg

Göteborg
Jönköping
Vetlanda
Åseda

Älmhult

Kommunalt AB
Ragn
Sells
Kommunalt AB
Kommunalt AB
Kommunalt AB
Kommun
Kommunalt AB
Kommunalt AB

Forventet opfyldningsår

Gate-fee pr. ton
for MKM 26/IFA 27
(SEK)

-

180/275

200.000

-

150/275

50.000

2025

175/340

100.000

-

200/300

110.000

-

245/245

100.000

-

100/230

70.000

Ukendt

100/230

300.000

-

100/400

100.000

-

140/230

250.000

Ukendt

150/275

100.000

-

150/300

50.000

-

150/300

100.000

-

130/270

50.000

2024

Ukendt

200.000

Ej klart

125/235

Ukendt

-

150/325

MKM står for "Mindre Känslig Markanvänding" og betyder mindre følsom arealanvendelse.
27
IFA står for "Ikke Farligt Affald".
28
FA står for "Farligt Affald".
26
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MERAB

Eslöv

Tveta

Södertälje

Lindesberg

Lindesberg

Kommunalt AB
Kommunalt AB
Veolia

Kopparberg
Miljöbolaget i
Storfors
Löt

Kopparberg
Storfors

Veolia
EWG

Stockholm

Suez

Kovik
Högbytorp

Stockholm
Stockholm

Häradsudden

Norrköping

Salmunge
Vingåker

Norrtälje
Vingåker

Suez
Ragn
Sells
Ragn
Sells
EWG
Kommun

Eskilstuna /
Strängnäs

Eskilstuna /
Strängnäs

Kommunalt AB

Tabel 2

MKMIFA
MKMFA
MKMIFA
MKMFA
MKMFA
MKMFA
MKMFA
MKM
MKMIFA
MKMIFA

20.000

-

120/275

150.000

2045

75/240

75.000

-

75/200

75.000
200.000

-

75/200
100/250

165.000

-

150/320

500.000
800.000

-

150/320
150/320

100 000
m3
30 000 m3
Ukendt

-

120/250

2023
-

150
100/200

75.000

-

25/150

Oversigt over deponeringanlæg/jordmodtagere i Sverige.

Transportomkostninger og gate-fee forbundet med bortskaffelse af overskudsjord fra diverse projekter, som bl.a. er omtalt i afsnit 3 ovenfor, afhænger i høj
grad af afstande til deponeringsanlæg/jordmodtager i Sverige. I de nedenstående figurer er angivet afstand fra hhv. Göteborg, Landskrona, Malmø, Trelleborg og Varberg til de omkringliggende deponeringsanlæg.
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Priser

5.2.1 Gate-fees
I ovenstående Tabel 1 er angivet gate-fees for de identificerede deponeringsanlæg/jordmodtagere i Sverige.
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5.2.2 Transportpriser
I nedenstående tabel er angivet de gennemsnitlige transportpriser i Sverige. Priserne er baseret på erfaringer fra svenske jord- og jordhåndteringsentreprenører.
Gennemsnitlige last-

Gennemsnitlige pris

Gennemsnitlige pris

biltransportpris pr.

for lastning fra lastbi-

for transport via skib

kørt kilometer pr. ton

ler til skibe pr. ton

fra Göteborg til Kø-

jord

jord inkl. havneafgif-

benhavn pr. ton

ter
Ca. 15 SEK

Tabel 3

Ca. 30 SEK

Ca. 60 SEK*

Oversigt over gennemsnitlige priser for transport af jord i og fra Sverige.
* Prisen forudsætter, at de pågældende skibe allerede har det nødvendige
udstyr til at kunne klappe jorden inden for et afgrænset areal på modtagestedet.

Følgende havne i Sverige har allerede i dag faciliteter til at udskibe overskudsjord samt kapacitet til operationerne:

›

Surte (Göteborg)

›

Malmö

›

Landskrona

›

Varberg/Falkenberg.

Under afsnit 8 er lavet beregningseksempler på omkostninger forbundet med
transport af overskudsjord fra fem byer (Göteborg, Landskrona, Malmö Trelleborg og Varberg) til tre af de nærmeste deponeringsanlæg. Derudover er lavet
beregning af om omkostninger forbundet med transport af overskudsjord fra de
samme fem byer til København.
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Myndigheder og myndighedskrav

6.1

Kompetente myndigheder

37

I de fleste tilfælde er de kompetente myndigheder for håndtering af overskudsjord i Sverige Länsstyrelsen og/eller den stedlige kommune.
For så vidt angår grænseoverskridende transport af overskudsjord er Naturvårdsverket den kompetente myndighed, og den respektive landstingsstyrelse er
tilsynsmyndigheden lokalt.
Naturvårdsverket medfinansierer nogle større projekter. I de tilfælde er Naturvårdsverket dog ikke samtidig tilsynsmyndighed.

6.2

Myndighedskrav

6.2.1 Grænseoverskridende transport af affald
Spørgsmålet om, hvorvidt overskudsjord skal betragtes som affald, er blevet
prøvet ved den svenske Land- og Miljødomstol ved flere lejligheder. 29 Det fremgår således klart af såvel domspraksis og af Naturvårdsverkets udtalelser, at
overskudsjord skal betragtes som affald i henhold til § 1 i kapitel 15 i miljöbalken.
Dette betyder i praksis, at overskudsjord, der skal transporteres fra Sverige til
Danmark, vil blive anset som affald. Som følge heraf finder proceduren for eksport af affald fra et EU-land til et andet EU-land anvendelse.
Naturvårdsverket er den kompetente myndighed ift. affald, der transporteres
over Sveriges grænser. Det betyder, at Naturvårdsverket meddeler godkendelse
til transport af affald. Naturvårdsverket vejleder også driftsselskaber og myndigheder om reglerne. Oplysninger om grænseoverskridende affaldstransporter kan
findes på Naturvårdsverket hjemmeside 30.
Naturvårdsverkets tilsyn med affaldstransport kan udføres i havne, i lufthavne
og ved grænseovergange. Kontrol kan også foretages ved transport på veje eller
i tog, før transporterne når en havn eller en grænseovergang.
Affaldstransport kræver enten

›

anmeldelse og godkendelse eller

Se f.eks. M 6274-13, M 7806-16 og M 1832-17
Se: http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Gransoverskridande-avfallstransporter/
29
30

https://cowi-my.sharepoint.com/personal/ukj_cowi_com/Documents/Documents/A121514_Holmene_Jord_Sverige_final.DOCX

38

JORD FRA SVERIGE TIL OPFYLDNING

›

en oplysningsformular, der følger transporten.

Anmeldelse/godkendelse
Anmeldelsen skal foretages, inden transporten påbegyndes, og transporten skal
godkendes af Naturvårdsverket, myndigheder i alle transitlande og af det endelige modtagerland, hvor affaldet skal modtages og behandles.
Affald, der ikke er blevet godkendt, anses som ulovlig transport af affald, hvilket
straffes med bøder eller fængsel.
Anmeldelsen skal altid ske i det land, hvorfra affaldet skal transporteres.
Anmeldelse om grænseoverskridende affaldstransport skal ske ved anvendelse
af Naturvårdsverkets særlige formularer, men inden disse kan udfyldes, skal en
e-mail med visse oplysninger om affaldet sendes til Naturvårdsverket. Dette er
nødvendigt for, at indehaveren skal kunne få registreringsnummeret (også kaldet notifikationsnummer og SE-nummer), som derefter skal indtastes i anmeldelsen.

Oplysningsformular
Når affaldet ikke er underlagt anmeldelsespligt (ren jord), skal transporten ledsages af en informationsformular, hvis mængden af affald overstiger 20 kg. Informationsformularer findes på Naturvårdsverkets hjemmeside.
Grundlæggende oplysninger om transporten, herunder om afsender og modtager, skal anføres i informationsformularen, der skal ledsage transporten. Formularen skal underskrives af den person, der organiserer transporten, før affaldet
sendes, og af modtageren, når affaldet er modtaget.

Aftale mellem afsender og modtager
Afsenderen skal underskrive en aftale med modtageren af affaldet, og aftalen
skal forevises den myndighed, der fører tilsyn med operationen.
Angivelse af transportens startdato skal fremgå klart af aftalen. Det samme krav
gælder for affald, der ikke er anmeldepligtigt. Dokumenterne skal gemmes i
mindst tre år.

Krav til operatør
Eventuelle krav til håndtering af overskudsjord rettes mod den eller de personer,
der er operatør. Der findes ingen juridisk definition af begrebet operatør i den
svenske miljølovgivning, og der foretages derfor en konkret vurdering heraf i
den enkelte sag. En grundlæggende forudsætning for, at en aktør kan være operatør er, at aktøren har faktisk og juridisk mulighed for at handle. Der er intet,
der udelukker, at to eller flere fysiske eller juridiske personer kan betragtes som
operatører samtidig.
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6.2.2 Tilsynsmyndigheder i Sverige
I henhold til Miljøtilsynsforordningen (SFS 2011: 13) er fem länsstyrelser (regionale myndigheder) ansvarlige for tilsynet med EU-forordning 1013/2006 om
transport af affald (affaldstransportforordningen). Disse udvalgte amtskommuner har et regionalt ansvar for at føre tilsyn med affaldstransportreguleringen i
henhold til nedenstående tabel.

Ansvarlig länsstyrelse

Den ansvarlige Länsstyrelse dækker disse områder

Länsstyrelsen i Norrbotten

Norrbotten, Västerbotten

Länsstyrelsen i Gävleborgs län

Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Västernorrland

Länsstyrelsen i Stockholms län

Gotland, Stockholm, Södermanland,
Uppsala, Västmanland, Örebro, Östergötland

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Halland, Jönköping, Värmland, Västra
Götaland

Länsstyrelsen i Skåne län

Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Skåne

De øvrige 16 Länsstyrelser har tilsynsansvar for affald og farligt affald i aktiviteter, der er godkendt i henhold til miljøprøveforskriften eller bilaget til forordningen om miljøskadelige aktiviteter og sundhedsbeskyttelse (forudsat at tilsyn
ikke uddelegeres til kommunerne). Formålet med dette tilsyn er at sikre, at affald håndteres i overensstemmelse med gældende regler i den svenske miljølovgivning. Det kan også omfatte tilsyn med grænseoverskridende affaldstransporter.
Kommunen er dog den primære tilsynsmyndighed, da kommunen har tilsynsansvar med hensyn til affaldshåndtering lokalt i overensstemmelse med kapitel 15
i miljøloven (Miljöbalken)31. Det betyder, at kommunen udfører tilsyn med
grænseoverskridende affaldstransport baseret på bestemmelserne i miljøloven
på samme måde som de 16 andre amtsstyrelser. Kommunens tilsyn omfatter
også overførsel af affald, men baseret på gældende bestemmelser i miljøloven.
Foruden Länsstyrelsen og kommunerne har den svenske miljøstyrelse også et
tilsynsansvar med hensyn til affaldsforordningen. Dette er imidlertid begrænset
til primært at vedrøre tilsyn med transport af svensk affald, der er stoppet i udlandet.
For overskudsjord, der genereres i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder i
en eller flere kommuner, er den kommunale tilsynsmyndighed ansvarlig for tilsynet med både projektet og forvaltningen af overskudsjord. For overskudsjord
som følge af rensning af forurenede lokaliteter, er kommunen eller Länsstyrelsen
normalt ansvarlig afhængigt af den aktivitet der har givet anledning til
31

Miljöbalk (1998:808) svarende til den svenske miljøbeskyttelseslov
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forureningen. For overskudsjord, der genereres i forbindelse med oprensning af
forurenede grunde, hvor forurenende stoffer er forårsaget af statslige aktører, er
forskellige statslige organer ansvarlige tilsynsmyndigheder - for eksempel den
svenske geologiske undersøgelse (SGU), den svenske transportstyrelse eller den
svenske beredskabsstyrelse.
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Modtagerkrav i Danmark

I Sverige anvendes en anden kategorisering af jord end i Danmark, henholdsvis
"forurenet jord" og "jord". Da der ikke på nuværende tidspunkt er endeligt kendskab til, hvilken type jord de forventede svenske anlægsprojekter kan generere,
og hvordan denne jord vil blive kategoriseret efter de danske regler, er det for
denne vurdering forudsat, at der kan være tale om import af de det der i Danmark kategoriseres som "forurenet jord", "lettere forurenet jord" og "ren jord".
Det forudsættes endvidere, at der er tale om jord, som karakteriseres som affald, uanset at der kan være tale om ren jord 32. Det forudsættes dermed, at affaldet opstår som led i anlægsarbejder, og at der er tale om materiale, som "indehaveren ønsker at skille sig af med eller agter eller er forpligtet til at skille sig
af med", jf. affaldsbekendtgørelsens § 233.
Endvidere lægges i det følgende til grund, at der ikke er tale om jord, som i
Danmark vil blive kategoriseret som farligt affald.

Anmeldepligt
I og med overskudsjorden vil blive karakteriseret som affald, finder reglerne om
overførsel af affald og overførsel af brugt elektronisk udstyr 34 (import og eksportbekendtgørelsen) anvendelse ved import af jord fra Sverige. Reglerne gennemfører forordning om overførsel af affald (transportforordningen). 35 Transportforordningen sondrer mellem grønlistet affald på den ene side og orangelistet/ulistet affald på den anden side.
Grønlistet affald, som importeres eller eksporteres mellem EU-lande til nyttiggørelse, kræver ikke tilladelse. Affaldet skal dog under transporten være ledsaget
af en bilag VII-formular, der findes i transportforordningen. Affald, som er
orange-listet eller ulistet, er anmeldepligtigt. Grønlistet affald i rene fraktioner er
som udgangspunkt ikke anmeldepligtigt, men bliver det, hvis fraktionerne blandes. Kun helt ren jord kan være grønlistet.

32

Det bemærkes, at der vil kunne argumenteres for, at der i nogle situationer er tale om

jord, som ikke er affald. Dette er en konkret vurdering, hvori bl.a. indgår en vurdering af,
om affaldet er et tilsigtet produkt, om der er indgået aftale om afsætning til nyttiggørelse
inden iværksættelse af anlægsarbejdet, og om der alene er tale om kortvarig oplagring.
Da der ikke p.t. er kendskab til de konkrete anlægsprojekter, som vil give anledning til
den overskydende jord, og der er en formodning for, at der i en række tilfælde vil være
tale om jord, som defineres som affald, tages der i de følgende beskrivelser udgangspunkt
i, at der ønskes import af jord, som er affald.
33

Bekendtgørelse nr. 1759 af 27. december 2017 om affald

34

Bekendtgørelse nr. 132 af 6. februar 2014 om overførsel af affald og overførsel af brugt

elektrisk og elektronisk udstyr
35

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1013/2006 af 14. juni 2006

om overførsel af affald

https://cowi-my.sharepoint.com/personal/ukj_cowi_com/Documents/Documents/A121514_Holmene_Jord_Sverige_final.DOCX

42

JORD FRA SVERIGE TIL OPFYLDNING

Import af forurenet jord er anmeldepligtigt. Hvis affaldet er anmeldepligtigt, skal
overførslen anmeldes til Miljøstyrelsen, og overførslen skal godkendes både af
de svenske myndigheder som afsenderland og af Miljøstyrelsen.

Krav om nyttiggørelsesoperation
Ved import af affald sondres endvidere mellem, om affaldet importeres med
henblik på nyttiggørelse eller bortskaffelse.
Nyttiggørelse defineres i affaldsbekendtgørelsens § 3, nr. 36 som:
"Enhver operation, hvis hovedresultat er, enten at affald opfylder et nyttigt formål ved at erstatte anvendelsen af andre materialer, der ellers ville være blevet
anvendt til at opfylde en bestemt funktion, eller at affaldet bliver forberedt med
henblik på at opfylde den bestemte funktion i anlægget eller i samfundet generelt. Bilag 5 indeholder en ikke-udtømmende liste over nyttiggørelsesoperationer."
Bortskaffelse defineres i affaldsbekendtgørelsens § 3, nr. 12 som:
"Enhver operation, der ikke er nyttiggørelse, også hvis operationen som sekundær konsekvens fører til genvinding af stoffer eller til energiudnyttelse. Bilag 4
indeholder en ikke-udtømmende liste over bortskaffelsesoperationer."
Affald til nyttiggørelse kan som udgangspunkt tillades, hvis transportforordningens betingelser er opfyldte. Derimod er import og eksport af affald til bortskaffelse forbudt, jf. import og eksportbekendtgørelsens § 10. I de tilfælde, hvor det
er muligt at importere eller eksportere affald til bortskaffelse, er der altid anmeldepligt. Dette gælder også grønlistet affald til bortskaffelse.
Det er anvendelsen af affaldet, som afgør, om der er tale om nyttiggørelse og
bortskaffelse, ikke om affaldet er forurenet.
Ifølge Miljøstyrelsens praksis tillades import af affald til bortskaffelse på baggrund af anmeldelse og dispensationsansøgning, hvis der ikke findes behandling
i afsendelsesland eller der er en anden miljømæssig eller miljøøkonomisk begrundelse.
Import af jord fra Sverige forudsætter derfor, at opfyldningen klassificeres som
en nyttiggørelsesoperation, eller at der konkret meddeles dispensation fra forbuddet.

Godkendelse af anvendelse af overskudsjord (opfyldning)
Anvendelsen af bygge- og anlægsaffald vil typisk forudsætte tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens 36 §§ 19 eller 33, eller anvendelsen vil være omfattet af
restproduktbekendtgørelsens 37 regler.
Restproduktbekendtgørelsen fastsætter regler om anvendelse af restprodukter,
jord og sorteret bygge- og anlægsaffald til bygge- og anlægsarbejder.
36
37

Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018
Bekendtgørelse nr. 1672 af 15. december 2016
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Bekendtgørelsen omfatter følgende typer af jord: "Forurenet jord og jord fra
kortlagte ejendomme, en kortlagt del af en ejendom eller et areal, som anvendes til offentlig vej. jorden må kun være forurenet med de stoffer, der er anført i
bilag 8.", jf. restproduktbekendtgørelsens § 2, nr. 9 og bilag 1.
Bekendtgørelsen inddeler jord i kategorierne 1, 2 og 3 afhængig af mængden af
nærmere fastsatte stoffer, jf. bilag 8. Efter bekendtgørelsens § 4 må jord i kategori 1 som udgangspunkt anvendes uden tilladelse til bygge- og anlægsarbejder,
herunder anlæg på søterritoriet. Jord i kategori 2 og 3 kan anvendes uden tilladelse under nærmere fastsatte betingelser (jf. bilag 4 og 5 til bekendtgørelsen).
Anvendelsen af kategori 2 og 3 jord skal endvidere bl.a. overholde krav om afstand til indvindingsanlæg til vandforsyning, jf. bekendtgørelsens § 6.
I restproduktbekendtgørelsens § 16 findes en pligt til senest 4 uger før anvendelse af bl.a. jord i kategori 2 og 3 at indgive anmeldelse til kommunalbestyrelsen, hvor arbejdet agtes udført. Anmeldelsen skal bl.a. omfatte oplysninger om
projektets beliggenhed, perioden for udførelse af projektet, mængde og forureningsgrad af den anvendte jord samt hvorvidt, der vil ske udledning til havet
m.v.
I det omfang restproduktbekendtgørelsen finder anvendelse, må anmeldereglerne også antages at omfatte anvendelse af importeret jord til opfyldningsmateriale.
Da der ikke på nuværende tidspunkt er nærmere kendskab til forureningsgraden
af den importerede jord, kan det ikke på forhånd vurderes, om dele af jorden
ville kunne opfylde kravene til anvendelse efter restproduktbekendtgørelsens
regler. Dette ville kunne afklares ved forudgående jordanalyser.
Hvis restproduktbekendtgørelsen ikke finder anvendelse, vil opfyldningen skulle
godkendes efter reglerne i miljøbeskyttelsesloven. Det antages, at projektet vil
være omfattet af miljøbeskyttelseslovens § 33 og kunne henføres til et af følgende listepunkter i godkendelsesbekendtgørelsens 38 bilag 2:
K 206: "Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3. i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstiling, kompostering og forbrænding.
K 208: "Deponeringsanlæg for ikke-farligt inert affald".
Kommunen vil være godkendelsesmyndighed, jf. godkendelsesbekendtgørelsens
§ 5, stk. 1.
En del af projektets samlede godkendelse vil være at indhente tilladelse til landvinding hos Kystdirektoratet. Det antages i den forbindelse, at byggearealet fra
tidspunktet, hvor tilladelse til landvinding meddeles, vil være at betragte som
land og ikke længere en del af søterritoriet.

Bekendtgørelse nr. 1317 af 20. november 2018 om godkendelse af listevirksomhed
38
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Om kommunen ifm. miljøgodkendelsen vil lægge til grund, at projektet falder
under K 206 eller K 208 vil formentlig afhænge af tilrettelæggelsen af det samlede projekt, herunder om den tilførte overskudsjord er ren eller forurenet, og
om der er tale om affald. Lægges til grund, at der også vil indgå forurenet jord,
som er affald i projektet, kan også deponeringsreglerne blive relevante.
Bekendtgørelse om deponeringsanlæg, 39 supplerer godkendelsesbekendtgørelsen med en række yderligere krav og vilkår ifm. miljøgodkendelsen, herunder
som udgangspunkt krav om kystnær beliggenhed, sikkerhedsstillelse, krav om
overholdelse af kravene i bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg 40.
Godkendelsesmyndigheden efter disse regler er den samme som efter godkendelsesbekendtgørelsen, dvs. i dette tilfælde kommunen.
Herudover bemærkes, at der efter miljøbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, som udgangspunkt gælder et krav om at nye deponeringsanlæg (anlæg etableret efter
1. januar 1992) er ejet af offentlige myndigheder. Efter bestemmelsens stk. 3,
1. pkt. findes en dispensationsadgang, hvor godkendelsesmyndigheden kan
meddele dispensation "til etablering af et anlæg, der er bestemt til deponering af
specielle affaldstyper fra virksomheden".
Miljøklagenævnet stadfæstede i en sag om A/S Øresundsforbindelsen Miljøstyrelsens afgørelse om miljøgodkendelse til deponering af 75.000 m³ lettere forurenet jord på en kunstig halvø uden vilkår om etablering af membran og perkolatdræn, herunder den meddelte dispensation efter § 50, stk. 3, da affaldet
p.g.a. mængde og sammensætning ikke kunne indgå i den almindelige løbende
affaldsbortskaffelse. Se hertil MAD 1996 716.

Krav om analyser forud for anvendelsen af importeret jord
Jordflytningsbekendtgørelsens § 10 fastsætter krav om, at der i f.m. anmeldelse
af jordflytninger over 1 m³ er gennemført analyser af jorden, og at jorden er kategoriseret efter nærmere fastsatte regler i bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen.
Restproduktbekendtgørelsens § 8 fastsætter krav om, at der inden afsætning til
anvendelse skal være foretaget analyser af repræsentative prøver, og bekendtgørelsen fastsætter i bilag 9 de nærmere retningslinjer herfor. Der stilles endvidere krav om, at analyserne skal udføres af et akkrediteret laboratorium
Uanset, at det er usikkert, om restproduktbekendtgørelsen vil finde anvendelse,
og analysekravene efter jordflytningsbekendtgørelsen tager udgangspunkt i flytning af jord indenfor Danmark, må det ud fra formålet med jordforureningslovens regler (forebyggelse af skadelige virkninger fra jordforureninger på det omgivende miljø, herunder drikkevandsressourcen), antages, at der også for importeret affald vil blive stillet krav om analyse af jorden, før der kan gives tilladelse
til import af affaldet. Tilsvarende må det forudsættes, at analyser af forureningsgraden vil indgå i miljøgodkendelsen af projektet.

39
40

Bekendtgørelse nr. 1049 af 28. august 2013
Bekendtgørelse nr. 1361 af 30. november 2017
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8

Vurdering af muligheder for overførsel
af overskudsjord til Danmark

I dette afsnit er der anført en række beregningseksempler, der viser priser på
transport og gate-fees for anbringelse af overskudsjord internt i Sverige – fordelt på eksempler fra de fem byer, hvor bygge- og anlægsprojekter vil finde
sted i det sydlige Sverige. Beregningseksemplerne er baseret på de ovenfor angivne priser for transport af overskudsjord, gate-fees samt beregnede afstande
fra Göteborg, Landskrona, Malmö, Trelleborg og Varberg til tre af de nærmeste
deponeringsanlæg.
Baseret på de forudsætninger, som er forelagt i dette notat, vil eksport af
svensk overskudsjord til Danmark via skibstransport være væsentligt mere markedsmæssigt attraktivt for de svenske jordentreprenører end at transportere og
bortskaffe overskudsjorden på svenske deponeringsanlæg.
De forventede totalomkostninger forbundet med transport af overskudsjord fra
en af de fem svenske byer til et af de tre nærmest liggende deponeringsanlæg
ligger mellem 365 SEK/ton og 1.735 SEK/ton, mens totalomkostningerne forbundet med transport af overskudsjord fra en af de fem svenske byer til København forventes at udgøre 264 SEK/ton.
Beregningsgrundlaget for beregningseksemplerne for lastbiltransportudgift pr.
ton er 5 km x 15 SEK/ton. De 5 km er et udtryk for den gennemsnitlige afstand
fra anlægsprojekterne i hhv. Göteborg, Landskrona, Malmö, Trelleborg og Varberg til havnefaciliteterne i de respektive byer.
Det må på denne baggrund forventes, at en gate fee baseret på en gennemsnitspris i det to opfyldninger i hovedstadsområdet på 70,- DKK vil være en
markedsmæssig attraktiv anbringelsesmulighed for svenske jordentreprenører.
Der gøres dog opmærksom på, at der ikke er prissat omkostninger til den ekstra
sagsbehandling, som en anmeldelse og efterfølgende accept af overførsel vil
medføre.
Miljømæssigt set vil det være en ganske betydelig gevinst at få tilført overskudsjord fra søvejen frem for lastvognstrafik på vej. Ikke mindst den miljømæssige
gevinst ved at kunne begrænse tilførslen af jord v.h.a. lastbiler til Lynetteholmen må betragtes som betydelig.

8.1.1 Göteborg
I nedenstående tabel er lavet beregningseksempler på omkostninger forbundet
med transport af overskudsjord fra Göteborg til tre af de nærmeste deponeringsanlæg.
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Beregningsek-

Transportudgift

Gate-fee pr.

sempler

pr. ton41

ton 42

Göteborg til Al-

615 SEK43

175 SEK (MKM)

790 SEK (MKM)

340 SEK (IFA)

955 SEK (IFA)

245 SEK (MKM)

1.100 SEK

lingsås

Göteborg til Bo-

855 SEK44

rås

245 SEK (IFA)

Total pr. ton

(MKM)
1.100 SEK (IFA)

Göteborg til Vä-

180 SEK (MKM)

1155 SEK45

nersborg

275 SEK (IFA)

1.335 SEK
(MKM)
1.430 SEK (IFA)

I nedenstående tabel er lavet et beregningseksempel på omkostninger, hvis
overskudsjorden i stedet for at køres til et af de tre nærmeste deponeringsanlæg
fragtes til København via skibstransport.
Beregnings-

Lastbiltrans-

Skibslast-

Gate-fee i

Total pr.

eksempel

portudgift

ning og

København

ton

pr. ton46

skibs-

pr. ton

transport
pr. ton

41

Beregningsgrundlag for transportudgift: Afstand x 15 SEK/ton (baseret på Ta-

bel 2 og afstandskort)
42

Gate-fee er baseret på de oplysninger, som fremgår af Tabel 1 Oversigt over

deponeringanlæg/jordmodtagere i Sverige.
43
Beregningsgrundlag: 41 km x 15 SEK/ton
44
Beregningsgrundlag: 57 km x 15 SEK/ton
45
Beregningsgrundlag: 77 km x 15 SEK/ton
46

Beregningsgrundlag for transportudgift: Afstand x 15 SEK/ton (baseret på Ta-

bel 2 og afstandskort)
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Göteborg til

90 SEK 48

75 SEK47

99 SEK 49

264 SEK

København

8.1.2 Landskrona
I nedenstående tabel er lavet beregningseksempler på omkostninger forbundet
med transport af overskudsjord fra Landskrona til tre af de nærmeste deponeringsanlæg.
Beregningsek-

Transportudgift

Gate-fee pr.

sempler

pr. ton

ton

Landskrona til

315 SEK52

50

Total pr. ton

51

150 SEK (MKM)

365 SEK (MKM)

325 SEK (IFA)

640 SEK (IFA)

120 SEK (MKM)

545 SEK (MKM)

275 SEK (IFA)

710 SEK (IFA)

125 SEK (MKM)

650 SEK (MKM)

235 SEK (IFA)

760 SEK (IFA)

Helsingborg

Landskrona til

435 SEK53

Eslöv

Landskrona til

525 SEK54

Klippan

I nedenstående tabel er lavet et beregningseksempel på omkostninger, hvis
overskudsjorden i stedet for at køres til et af de tre nærmeste deponeringsanlæg
fragtes til København via skibstransport.

Beregningsgrundlag: 5 km Göteborg Havn x 15 SEK/ton
Samlet udgift er baseret på priser i tabel 2 (30 SEK + 60 SEK) (prisen indeholder lasteomkostninger og transport)
49
Gate-feen er i dette eksempel fastsat til 70 DKK, hvilket svarer til 99 SEK
(kurs 71). Afhængig af jordens forureningsgrad og jordklasse kan gate-feen dog
blive både højere og lavere.
47
48

50

Beregningsgrundlag for transportudgift: Afstand x 15 SEK/ton (baseret på Ta-

bel 2 og afstandskort)
51

Gate-fee er baseret på de oplysninger, som fremgår af Tabel 1 vedr. Oversigt

over deponeringsanlæg/jordmodtagere i Sverige.
52
Beregningsgrundlag: 21 km x 15 SEK/ton
53
Beregningsgrundlag: 29 km x 15 SEK/ton
54
Beregningsgrundlag: 35 km x 15 SEK/ton
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Beregnings-

Lastbiltrans-

Skibslast-

Gate-fee i

Total pr.

eksempel

portudgift

ning og

København

ton

pr. ton

skibs-

pr. ton

55

49

transport
pr. ton
Landskrona

75 SEK56

90 SEK 57

99 SEK 58

264 SEK

til København

8.1.3 Malmö
I nedenstående tabel er lavet beregningseksempler på omkostninger forbundet
med transport af overskudsjord fra Malmö til tre af de nærmeste deponeringsanlæg.
Beregningsek-

Transportudgift

Gate-fee pr.

sempler

pr. ton59

ton 60

Malmö til Eslöv

495 SEK61

120 SEK (MKM)

615 SEK (MKM)

275 SEK (IFA)

770 SEK (IFA)

150 SEK (MKM)

960 SEK (MKM)

325 SEK (IFA)

1.135 SEK (IFA)

125 SEK (MKM)

1.040 SEK

Malmö til Hel-

810 SEK62

Total pr. ton

singborg

Malmö til

915 SEK63

Klippan

55

(MKM)

Beregningsgrundlag for transportudgift: Afstand x 15 SEK/ton (baseret på Ta-

bel 2 og afstandskort)
56
57

Beregningsgrundlag: 5 km til Landskrona Havn x 15 SEK/ton
Samlet udgift er baseret på priser i tabel 2 (30 SEK + 60 SEK)

Gate-feen er i dette eksempel fastsat til 70 DKK, hvilket svarer til 99 SEK
(kurs 71). Afhængig af jordens forureningsgrad og jordklasse kan gate-feen dog
blive både højere og lavere.
58

59

Transportudgift er beregnet: Afstand x 15 SEK/ton (baseret på Tabel 2 og af-

standskort)
60

Gate-fee er baseret på de oplysninger, som fremgår af Tabel 1 vedr. Oversigt

over deponeringanlæg/jordmodtagere i Sverige.
61
Beregningsgrundlag: 33 km x 15 SEK/ton
62
Beregningsgrundlag: 54 km x 15 SEK/ton
63
Beregningsgrundlag: 61 km x 15 SEK/ton
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235 SEK (IFA)

1.150 SEK (IFA)

I nedenstående tabel er lavet et beregningseksempel på omkostninger, hvis
overskudsjorden i stedet for at køres til et af de tre nærmeste deponeringsanlæg
fragtes til København via skibstransport.
Beregnings-

Lastbiltrans-

Skibslast-

Gate-fee i

Total pr.

eksempel

portudgift

ning og

København

ton

pr. ton64

skibs-

pr. ton

transport
pr. ton
Malmö til Kø-

75 SEK65

90 SEK 66

99 SEK 67

264 SEK

benhavn

8.1.4 Trelleborg
I nedenstående tabel er lavet beregningseksempler på omkostninger forbundet
med transport af overskudsjord fra Trelleborg til tre af de nærmeste deponeringsanlæg.

64

Beregningsgrundlag for transportudgift: Afstand x 15 SEK/ton (baseret på Ta-

bel 2 og afstandskort)
65

Beregningsgrundlag: 5 km x 15 SEK/ton

Samlet udgift er baseret på priser i tabel 2 (30 SEK + 60 SEK)
Gate-feen er i dette eksempel fastsat til 70 DKK, hvilket svarer til 99 SEK
(kurs 71). Afhængig af jordens forureningsgrad og jordklasse kan gate-feen dog
blive både højere og lavere.
66
67
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Beregningsek-

Transportudgift

Gate-fee pr.

sempler

pr. ton68

ton 69

Trelleborg til Es-

780 SEK70

120 SEK (MKM)

900 SEK (MKM)

275 SEK (IFA)

1.055 SEK (IFA)

150 SEK (MKM)

1.335 SEK

Total pr. ton

löv

Trelleborg til

1.185 SEK 71

Helsingborg

(MKM)
325 SEK (IFA)
1.510 SEK (IFA)

Trelleborg til

1.260 SEK 72

125 SEK (MKM)

Klippan

1.385 SEK
(MKM)

235 SEK (IFA)
1.495 SEK (IFA)

I nedenstående tabel er lavet et beregningseksempel på omkostninger, hvis
overskudsjorden i stedet for at køres til et af de tre nærmeste deponeringsanlæg
fragtes til København via skibstransport.
Beregnings-

Lastbiltrans-

Skibslast-

Gate-fee i

Total pr.

eksempel

portudgift

ning og

København

ton

pr. ton73

skibs-

pr. ton

transport
pr. ton
Trelleborg til

75 SEK 74

90 SEK 75

99 SEK 76

264 SEK

København

68

Transportudgift er beregnet: Afstand x 15 SEK/ton (baseret på Tabel 2 og af-

standskort)
Gate-fee er baseret på de oplysninger, som fremgår af Tabel 1 vedr. Oversigt
over deponeringanlæg/jordmodtagere i Sverige.
70
Beregningsgrundlag: 52 km x 15 SEK/ton
71
Beregningsgrundlag: 79 km x 15 SEK/ton
72
Beregningsgrundlag: 84 km x 15 SEK/ton
69

73

Beregningsgrundlag for transportudgift: Afstand x 15 SEK/ton (baseret på Ta-

bel 2 og afstandskort)
74

Beregningsgrundlag: 5 km til Trelleborg havn x 15 SEK/ton

Samlet udgift er baseret på priser i tabel 2 (30 SEK + 60 SEK)
Gate-feen er i dette eksempel fastsat til 70 DKK, hvilket svarer til 99 SEK
(kurs 71). Afhængig af jordens forureningsgrad og jordklasse kan gate-feen dog
blive både højere og lavere.
75
76
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8.1.5 Varberg
I nedenstående tabel er lavet beregningseksempler på omkostninger forbundet
med transport af overskudsjord fra Varberg til tre af de nærmeste deponeringsanlæg.
Beregningsek-

Transportudgift

Gate-fee pr.

sempler

pr. ton77

ton 78

Varberg til Göte-

1.050 SEK 79

100 SEK (MKM)

borg

Total pr. ton

1.150 SEK
(MKM)

230 SEK (IFA)
1.280 SEK (IFA)
Varberg til Bo-

1.200 SEK 80

245 SEK (MKM)

rås

1.445 SEK
(MKM)

245 SEK (IFA)
1.445 SEK (IFA)
Varberg til

1.395 SEK 81

175 SEK (MKM)

Alingsås

1.570 SEK
(MKM)

340 SEK (IFA)
1.735 SEK (IFA)

I nedenstående tabel er lavet et beregningseksempel på omkostninger, hvis
overskudsjorden i stedet for at køres til et af de tre nærmeste deponeringsanlæg
fragtes til København via skibstransport.

77

Transportudgift er beregnet: Afstand x 15 SEK/ton (baseret på Tabel 2 og af-

standskort)
78

Gate-fee er baseret på de oplysninger, som fremgår af Tabel 1 vedr. Oversigt

over deponeringanlæg/jordmodtagere i Sverige.
79
Beregningsgrundlag: 70 km x 15 SEK/ton
80
Beregningsgrundlag: 80 km x 15 SEK/ton
81
Beregningsgrundlag: 93 km x 15 SEK/ton
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Beregnings-

Lastbiltrans-

Skibslast-

Gate-fee i

Total pr.

eksempel

portudgift

ning og

København

ton

pr. ton

skibs-

pr. ton

82

53

transport
pr. ton
Varberg til

75 SEK83

90 SEK 84

99 SEK 85

264 SEK

København

82

Beregningsgrundlag for transportudgift: Afstand x 15 SEK/ton (baseret på Ta-

bel 2 og afstandskort)
Beregningsgrundlag: 5 km til Varberg Havn x 15 SEK/ton
Samlet udgift er baseret på priser i tabel 2 (30 SEK + 60 SEK)
85
Gate-feen er i dette eksempel fastsat til 70 DKK, hvilket svarer til 99 SEK
(kurs 71). Afhængig af jordens forureningsgrad og jordklasse kan gate-feen dog
blive både højere og lavere.
83
84
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