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Afgørelse om forhåndsgodkendelse af nyttiggørelsesanlæg
Afgørelse
Miljøstyrelsen udsteder hermed en forhåndsgodkendelse i medfør af transportforordningens1 artikel 14.
Forhåndsgodkendelsen gives til:
EHJ Energi A/S, Hadstenvej 16, 8940 Randers SV, CVR-nr. 32304206 for anlægget EHJ Energi A/S, Hadstenvej 16, 8940 Randers SV, P-nr. 101 703 72 81.
Forhåndsgodkendelsen gælder i 10 år fra den 22. august 2019 til og
med den 21. august 2029.
Vilkår:
1.

Forhåndsgodkendelsen gælder for følgende importerede affaldstyper, behandlingsmetoder og mængder:
Beskrivelse

EAKkode

RDF

19 12 10
19 12 12

Basel/OECD R-kode Godkendt kapaci- Forhåndsgodkode
tet
kendelse
ton/år
Ulistet

R12

EHJ Energi A/S
er godkendt til
behandling af
30.000 ton/år

2. Godkendelsen gives til forsorteret RDF materiale (EAK 19 12 12 og 19 12
10) til videre sortering inden afsætning af en restmængde til WtE forbrændingsanlæg og diverse aftagere af genanvendelige fraktioner (R1+R3+R4
operationer). Behandling hos EHJ Energi består i følgende hovedpunkter:
 Sortering af affald – herunder opdeling i specifikke fraktioner
 Behandling i form af blandt andet neddeling og rengøring
 Klargøring til videre behandling, genanvendelse og nyttiggørelse
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20.000

3. Ændringer i miljøgodkendelsen for nyttiggørelsesanlægget af betydning
for anlæggets behandling af affald skal straks meddeles til Miljøstyrelsen.
4. Anlægget er forhåndsgodkendt til ovenstående mængder. Modtagelsen af
importeret affald forudsætter imidlertid, at Miljøstyrelsen kan godkende
konkrete anmeldelser om overførsel af affald til EHJ Energi A/S, Hadstenvej 16, 8940 Randers SV herunder i forhold til, at den fornødne kapacitet
er til rådighed.
5.

Anlægget er i forbindelse med modtagelsen af importeret affald til enhver
tid forpligtet til at overholde krav om attestering af, at den midlertidige
nyttiggørelse er tilendebragt senest 30 dage efter afslutningen heraf og senest et kalenderår efter affaldets modtagelse, jf. forordningens artikel 15,
litra d eller eventuelt kortere, såfremt de berørte kompetente myndigheder
har stillet krav herom, jf. transportforordningens artikel 9, stk. 7.

6. Anlægget er i forbindelse med midlertidig behandling af importeret affald,
som sendes videre til anden midlertidig eller ikke-midlertidig nyttiggørelse
af affaldet til enhver tid forpligtet til at overholde krav om attestering af, at
den midlertidige eller ikke-midlertidige nyttiggørelse af affaldet er tilendebragt senest et kalenderår efter affaldets levering, jf. forordningens artikel
15, litra d og e, eller evt. kortere, såfremt de berørte kompetente myndigheder har stillet krav herom, jf. forordningens artikel 9, stk. 7
7.

Forhåndsgodkendelsen kan i overensstemmelse med transportforordningens artikel 14, stk. 1 til enhver tid tilbagekaldes.
Miljøstyrelsen vil tilbagekalde godkendelsen i helt særlige tilfælde, fx hvis:
- Anlægget straffes for at modtage eller behandle importeret affald i strid
med transportforordningens regler.
- Pligten til at behandle affald inden for et kalenderår fra modtagelse og til
at indsende dokumentation for denne behandling efter transportforordningens artikel 16 gentagne gange ikke overholdes af anlægget.

Begrundelse
EHJ Energi A/S har dokumenteret, at anlægget har en gyldig miljøgodkendelse, og
at denne omfatter de ansøgte affaldstyper og behandlingsformer.
Randers Kommune har som tilsynsmyndighed bekræftet ovenstående.
Anlægget kan på den baggrund forhåndsgodkendes efter transportforordningens
artikel 14 på ovennævnte vilkår.
Sagens oplysninger
EHJ Energi A/S, Hadstenvej 16, 8940 Randers SV har den 29. april 2019 søgt Miljøstyrelsen om forhåndsgodkendelse for virksomhedens nyttiggørelsesanlæg –
EHJ Energi A/S, Hadstenvej 16, 8940 Randers SV.
Forhåndsgodkendelsen søges i medfør af transportforordningens artikel 14.
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Forhåndsgodkendelse søges for behandling af forskellige fraktioner af forsorteret
RDF materiale, jf. vilkår nr. 1.
Affaldet skal behandles på det pågældende nyttiggørelsesanlæg som beskrevet i
pkt. 2.
Tilsynsmyndigheden, Randers Kommune har ved mail af 14. august 2019 blandt
andet oplyst, at:



Virksomheden har den fornødne miljøgodkendelse
Virksomheden har den fornødne kapacitet på området

Orientering til EU-Kommissionen og OECD’s sekretariat
Miljøstyrelsen skal oplyse EU-Kommissionen og OECD's sekretariat om, at anlægget er blevet forhåndsgodkendt. Bilag VI i transportforordningen vil blive anvendt
ved indsendelse af oplysninger til Kommissionen.
En anmeldelse af anmeldepligtigt affald er underlagt den almindelige anmeldelsesprocedure efter transportforordningen, selvom affaldet skal behandles på et forhåndsgodkendt nyttiggørelsesanlæg.
Forskellen er, at anmelderen kan overføre affaldet over en 3-årig periode i stedet
for en 1-årig periode.
Det skal på anmeldelsen være angivet, at der er tale om en anmeldelse om overførsel til et forhåndsgodkendt anlæg, og at der er tale om en samlet anmeldelse, hvor
der er planlagt mere end én transport af affald.
Miljøstyrelsen vil offentliggøre forhåndsgodkendelsen på vores hjemmeside som
supplement til EU-offentliggørelsen.
For Miljøstyrelsen
Anja Freitag-Weigt
AC-fuldmægtig, cand.jur.

Kopi til:
Per Eriksen, Randers Kommune, E-mail: per.eriksen@randers.dk
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