
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hvem må modtage jord? 

Ren jord 

Som udgangspunkt er der fri anvendelse af ren jord. Men du skal være sikker på, at jorden er ren, det vil 
sige, at jorden skal overholde jordkvalitetskriterierne. Du kan kontakte Varde Kommunes Naturcenter, der 
kan vejlede, hvortil jorden kan bortskaffes. 

Kontakt altid modtageren for at spørge, om der er mulighed for at tilkøre jord, om tilkørslen skal anmeldes 
og om der måske er andre betingelser i forbindelse med en jordflytning. 

Modtagere af ren jord: 
Skydebanevej 14, 6705 Esbjerg Ø., kontakt Fuldendt Rådgivende Ingeniører, 29 46 90 08, sds@fuldendt.dk 

Esbjerg Grusgrav, Ølufvad Hovedvej 24, 6715 Esbjerg N, kontakt Billum Vognmandsforretning, 75 25 82 83 

Korskro Grusgrav, Ølufvad Hovedvej 31, 6715 Esbjerg N, kontakt Billum Vognmandsforretning, 75 25 82 83 

Søhale Råstofgrav, Søhalevej, 6715 Esbjerg, kontakt Schantz Byg A/S, 75 22 39 89, 75 22 33 16 

Der findes flere officielle modtagere af ren jord, fx på Esbjerg Kommunes hjemmeside 

Tilførsel af jord til landbrugsarealer: 
Hvis du vil udlægge jord på en landbrugsejendom, skal jorden være ren. Det vil sige jorden skal være ikke 
anmeldepligtig eller jorden skal overholde jordkvalitetskriterierne, med 1 prøve pr. 30 ton (ca. 16 m3). 
Naturcenter Varde skal godkende jordens placering, da udlægningen kan være i strid med naturbe-
skyttelsesloven og/eller planloven. Kontakt derfor altid Naturcentret inden jordflytningen. 

Forurenet jord og jord fra områdeklassificerede områder 

Jordflytning af forurenet jord, jord fra områdeklassificerede områder (byjord) og jord med ukendt 
forureningsgrad skal altid anmeldes til Varde Kommune inden jordflytning. Du kan altid kontakte Varde 
Kommunes Naturcenter, der kan vejlede, hvortil jorden kan bortskaffes. 

Kontakt altid modtageren for at spørge, om der er mulighed for at tilkøre jord, hvordan jordflytningen skal 
anmeldes, og om der måske er andre betingelser i forbindelse med en jordflytning. 

Modtagere af lettere forurenet jord: 
Skydebanevej 14, 6705 Esbjerg Ø., kontakt Fuldendt Rådgivende Ingeniører, 29 46 90 08, sds@fuldendt.dk 

Indlandsklitten, Sdr. Farup Hedevej 12, 6760 Ribe, kontakt 81 77 18 63 og 88 77 90 80, hlni@rgsnordic.com 

Tycho Brahes Vej 30, 6760 Ribe, kontakt Nørgaard Anlæg ApS, 75 42 27 85 og 20 49 47 33, mail@na.ribe.dk 

Modtagere af forurenet jord (lettere og stærk forurenet jord): 
Svend B. Thomsen, Hammeren 4, 6800 Varde, 2373 2484, sbt@sb-thomsen.dk 

AFLD I/S, Vardevej 83A, 6880 Tarm, 97 37 33 77, 96 48 20 29, post@esoe.dk 

RGS Nordic, Mådevej 87, 6705 Esbjerg, kontakt 88 77 90 80, csw@rgsnordic.com 
 



 

 

Jord til genbrugspladser: 

Private borgere må uden anmeldelse aflevere op til 1m3 ren jord fra private ejendomme på de følgende 5 
genbrugspladserne: 

Varde Genbrugsplads, Nordre Boulevard 302 
Ølgod Genbrugsplads, Energivej 11 
Oksbøl Genbrugsplads, Industrivej 13 
Nr. Nebel Genbrugsplads, Kastkærvej 130 
Vrenderup Genbrugsplads, Hellevej 48 

Herudover gælder, at græs med tilhørende rodnet på maksimal 5 cm kan bortskaffes som kompost på de 
kommunale genbrugspladser. Dette gælder dog ikke for græs med rodnet fra kortlagte grunde. 

Jeg ønsker at modtage jord 

Hvis du ønsker at modtage jord til fx at planere din græsplæne eller en mark, skal du sikre dig, at den jord 
du modtager, ikke er forurenet, og at genanvendelsen af jord ikke kræver en tilladelse fra kommunen. 

I de tilfælde, hvor jorden ønskes flyttet til et landbrugsareal eller lignende, vil det være hensigtsmæssigt at 
kontakte kommunen, for at undgå, at jord udlægges i beskyttede naturområder eller lignende. 

Genanvendelsen af jord, der indebærer omfattende terrænreguleringer, skal godkendes af Varde 
Kommune og kræver muligvis en landzonetilladelse. 

 


