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RESUME
Godkendelse af EHJ ENERGI A/S Hadstenvej 16, 8840 Randers Sv
EHJ ENERGI A/S er en genbrugsvirksomhed de beskæftiger sig med en lang
række aktiviteter inden for nyttiggørelse af affald. Virksomheden aktiviteter er
beskrevet i virksomhedens godkendelse dateret 3. december 2018.
Virksomheden har siden at godkendelsen blev meddelt modtaget en række
henvendelser om håndtering af andre fraktioner end den oprindelige
godkendelse gav mulighed for, hvilket er baggrunden for denne
tillægsgodkendelse


Modtagelse og behandling af bygge- og anlægsaffald (K206 / K212).



Modtagelse og sortering af jern- og metal (K212).



Modtagelse og neddeling af haveaffald (K206).



Modtagelse og sortering af visse typer farligt affald, (K203).



Modtagelse af slagger, fejesand og brøndsand (K212).



Modtagelse og sortering af tørt erhvervs- og kontoraffald herunder alle
former for træ (K212).

Denne tillægs Miljøgodkendelsen af virksomheden vil falde ind under
punkterne ovenfor beskrevet. Virksomhedens aktiviteter er for en dels
vedkommende omfattet af standartvilkår. Der er ved udarbejdelsen af
miljøgodkendelsens vilkår taget udgangspunkt i ansøgningen samt Randers
Kommunes kendskab til virksomheden.
På baggrund af ansøgningen og de oplysninger, der i øvrigt foreligger i sagen,
har Randers Kommune foretaget en samlet vurdering af virksomhedens
drifts- og forureningsforhold og konkluderet, at indretningen og driften lever
op til intentionerne i miljøbeskyttelsesloven, herunder bestemmelserne
vedrørende anvendelse af den mindst forurenende teknologi og de bedst
miljøbeskyttende foranstaltninger.
Randers Kommune vurderer på baggrund af ovenstående, at godkendelse af
EHJ ENERGI A/S på de anførte vilkår ikke vil give anledning til uacceptable
påvirkninger af omgivelserne, og at virksomheden vil kunne drives uden
væsentlige gener for omgivelserne når driften sker i overensstemmelse med
miljøgodkendelsens vilkår.

1. MILJØGODKENDELSE
1.1 Godkendelsens grundlag

På grundlag af oplysningerne i den fremsendte ansøgning om miljøgodkendelse
meddeler Randers Kommune hermed miljøgodkendelse af EHJ ENERGI A/S
virksomhed på Hammelvej 16, 8940 Randers Sv.
Godkendelsen gives i henhold til miljøbeskyttelsesloven og omfatter kun de
miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. Det er en forudsætning for
godkendelsen, at de vilkår, der er anført nedenfor, overholdes så snart
virksomheden starter affaldshåndtering.
Hvis indretning eller drift ændres væsentligt i forhold til det godkendte, skal
dette meddeles til tilsynsmyndigheden i god tid før ændringen iværksættes.
1.2 Vilkår for miljøgodkendelsen.

1.2.1 Generet.


Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på
virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens
indhold.



Virksomheden skal indrettes og drives, som beskrevet i ansøgningen om
miljøgodkendelse bortset fra de ændringer, der fremgår af nedenstående
vilkår.

Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold:


Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom.



Hel eller delvis udskiftning af driftsherre.



Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens
miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller
henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt
oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte
tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.



Virksomhedens aktiviteter ophører.



Ved ophør af virksomhedens drift skal virksomheden træffe de nødvendige
foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage

i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal
fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører.


Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen ”befæstet areal” menes en fast
belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret
afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen ”tæt
belægning” menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er
uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

2.2 Nye eller ændrede affaldsarter.

Ændringer til tabel 1 (i oprindelig godkendelse).
Affaldsfraktion

Boremudder

Fejeaffald og slam

EAK kode
01 05 04
01 05 05
01 05 07
19 08 02
19 08 05
20 03 03
20 03 06

Max oplag
ton

Årlig max.
mængde ton

1.500

1.500

5.000

30.000

Oplagsform og
pladsafsnit
Tilføjelse

Bassin / Hal A

Tilføjelse

Ændringer til tabel 3 (i oprindelig godkendelse).
Affaldsfraktion

Plast

Træ og affald fra
fremstilling og
forarbejdning

Glas

EAK kode
02 01 04
07 02 13
17 02 03
20 01 39
15 01 02
19 12 04
03 01 05
03 03 07
15 01 03
17 02 01
19 12 07
20 01 38
10 11 12
17 02 02
20 01 02

Max oplag
ton

Årlig max.
mængde ton

Oplagsform og
pladsafsnit

3.000

10.000

Ude under halvtag

Rettelse og tilføjelse

10.000

30.000

Hal og udendørs
bokse

Tilføjelse

500

2.500

Plads I og II

Tilføjelse

Isoleringsmateriale

17 06 04

500

2.500

Hal V

Præcisering

Blandet
bygningsaffald
Have/parkaffald
Bionedbrydeligt
affald
Gipsbaserede
byggematerialer

17 01 07
17 09 04

1.500

10.000

Hal C

Rettelse

19 05 01
20 02 01

5.000

20.000

Plads II

Tilføjelse

17 08 02

200

1.000

Hal C og Hal A

Præcisering

Erhvervsaffald
Blandet / stort
brændbart til
sortering

19 02 10
19 12 10
19 12 12
20 01/20 03
ikke farligt

15.000

60.000

Udtjente dæk

16 01 03

50

300

Hal B og V og plads
I

Tilføjelse

Hal C og Hal A

Tilføjelse

2. Placering/fysisk planlægning.

Virksomheden er placeret i lokalplan 501 og placeret i et område for Erhverv
(industri). Den tidligere lergrav er placeret i landzone
Der foreligger en godkendt spildevandsplan for området.
Virksomheden er beliggende på matrikel 1n, Sdr. Borup By, Haslund. Matriklen
er omfattet af Randers Kommunes spildevandsplan 2009-2012 og er
beliggende indenfor de 2 kloakoplande E61.2 og E61.4. Begge kloakoplande er
separatkloakeret.
Randers Kommune vurderer, at virksomheden er placeret og kan drives i
overensstemmelse med gældende planmæssige forhold, da virksomheden er
beliggende erhvervsområde.
Godkendelse af virksomheder af nærværende type efter
miljøbeskyttelsesloven skal samtidigt screenes efter Bekendtgørelse nr. 1225
af 25-10-2018 lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete
projekter (VVM). Randers Kommune har parallelt med behandlingen af
Godkendelsen dateret 3. december 2018 gennemført en VVM screening der
viser at det ikke vil nødvendigt med yderligere VVM behandling.
Nærværende tillæg ændrer ikke på konklusionen af den Foretagne VVM
Screening.

3. TIDSBEGRÆNSNING OG RETSBESKYTTELSE
3.1 Tidsbegrænsning

Der gælder ingen tidsbegrænsning af miljøgodkendelsen.
Hvis der foretages væsentlige ændringer i indretning eller drift i forhold til det
godkendte, skal dette i god tid meddeles tilsynsmyndigheden, som skal tage
stilling til, om ændringen kræver en ny miljøgodkendelse / tillæg til
nærværende miljøgodkendelse.

4. UNDERRETNING
Følgende er underrettet om godkendelsen:

 Miljøstyrelsen mst@mst.dk
 Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomité. randers@dn.dk

Styrelsen for patientsikkerhed stps@stps.dk

Godkendelsen vil endvidere blive bekendtgjort på Randers Kommunes
hjemmeside.

5. KLAGEVEJLEDNING
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf.
miljøbeskyttelseslovens kapitel 11.
Hvem kan klage?
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:




Ansøger
Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig
interesse i sagens udfald
En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om
nationalparker.

Afgørelser efter kapitel 5 vedrørende miljøgodkendelse kan desuden
påklages af




Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig
interesse i afgørelsen
Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål
er beskyttelse af natur og miljø
Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres
formål varetager væsentlige rekreative interesser, når
afgørelsen berører sådanne interesser.

Afgørelser efter kapitel 11 a kan påklages af de personer m.v., der er
nævnt i ovenstående punkt 1, 2 og 4-6.

Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund
kan påklage visse større sager efter kapitlerne 6, 7 og 8 efter miljø- og
fødevareministerens nærmere bestemmelse.
En klage over tilladelsen har ikke opsættende virkning på retten til at
udnytte tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet
bestemmer andet jf. miljøbeskyttelseslovens § 96. Dette giver dog
ingen begrænsninger i Miljø- og Fødevareklagenævnet adgang til at
ændre eller ophæve den påklagede tilladelse.
Hvordan klager jeg?
Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk.
Klagen sendes herefter gennem Klageportalen til Randers Kommune.
Klagen skal være indgivet inden fire uger efter denne afgørelse er meddelt. Er
afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra
bekendtgørelsen. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Randers
Kommune i Klageportalen.
Når du klager, skal et gebyr på kr. 900 for private. Virksomheder og
organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med
betalingskort på Klageportalen.
Du kan læse mere om klagens behandling på Miljø- og Fødevareklagenævnets
hjemmeside www.nmkn.dk
Kan jeg blive fritaget for brug af Klageportalen?
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende
en begrundet anmodning herom til Randers Kommune via e-mail
natur@randers.dk eller med almindelig post til Randers Kommune,
Teknik og Miljø, Odinsgade 9, 8900 Randers C. Randers Kommune
videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som
beslutter, om du kan blive fritaget.

