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Import af affald til danske forbrændingsanlæg for farligt affald – krav til R1-

klassificering 

 

Miljøstyrelsen vurderede primo 2012, at import af affald til forbrænding på NORD kan 

klassificeres som import til nyttiggørelse (R1), når visse betingelser er opfyldt. Såfremt 

disse betingelser ikke er opfyldt, anses import af affald til forbrænding på anlægget – som 

tidligere – at ske med henblik på bortskaffelse (D10).  

 

Betingelser 

De betingelser, der skal være opfyldt, er følgende: 

 

1. Affaldets nedre brændværdi skal være mindst 11 MJ/kg 

2. Affaldet må ikke indeholde destruktionspligtige stoffer  

 

Der henvises i den sammenhæng til definitionen af nyttiggørelse og bortskaffelse i 

affaldsbekendtgørelsens § 3, der definerer disse begreber således: ”Nyttiggørelse: 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” og ”Bortskaffelse: Enhver 

operation, der ikke er nyttiggørelse, også hvis operationen som sekundær konsekvens 

fører til genvinding af stoffer eller til energiudnyttelse.”  

 

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at kravet om ”nyttigt formål” tilsiger, at der skal være 

tale om et netto-energi-overskud, her formuleret som et krav til den nedre brændværdi.  

 

Det er samtidigt Miljøstyrelsens vurdering, at indholdet af destruktionspligtige stoffer og 

dermed destruktionspligt gør et evt. nyttiggørelsesaspekt sekundært i forhold til netop 

destruktionskravet, jf. den negative afgrænsning af begrebet bortskaffelse. 

 

Betingelse 2 kan kun betragtes som opfyldt, hvis affaldet ikke indeholder 

destruktionspligtige stoffer. Betingelsen er således ikke opfyldt, bare fordi indholdet af 

f.eks. PCB er mindre end 50 mg/kg. Det er således Miljøstyrelsens klare opfattelse, at 

behandling af affald indeholdende POP-stoffer eller visse fluorholdige drivhusgasser eller 

ozonlagsnedbrydende stoffer på forbrændingsanlægget på NORD eller på anlæg af samme 

karakter, sker det med henblik på destruktion, og behandlingen af affaldet skal 

klassificeres som bortskaffelse.  
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Krav til dokumentation 

Brændværdi 

 Analyse, der dokumenterer affaldets brændværdi. 

 

Indhold af destruktionspligtige stoffer 

Såfremt det drejer sig om en affaldstype, som ikke kan forventes at indeholde POP-

stoffer1 eller andre destruktionspligtige stoffer2,3, og som i løbet af sin livscyklus fra 

produkt til affald ikke har været i kontakt med disse stoffer:   

 Tro og love erklæring fra anmelderen eller den kompetente myndighed, der 

bekræfter, at affaldet ikke indeholder eller har været i kontakt med sådanne stoffer, 

samt 

 En redegørelse, der sandsynliggør ovenstående i form af en beskrivelse af affaldet, 

og en beskrivelse af hvordan affaldet er opstået.  

 

Såfremt det drejer sig om en affaldstype, som kunne indeholde POP-stoffer1 eller andre 

destruktionspligtige stoffer2,3, kræves der en analyse af samtlige relevante stoffer. 

 

De dokumentationskrav, der listes i ovenstående, erstatter ikke de oplysninger eller den 

dokumentation, som de kompetente myndigheder ellers kræver eller kan kræve i 

forbindelse med en notifikation efter transportforordningen (1013/2006).  

 

                                                 
1
 jf. bilag IV i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 af 29. april 2004 om persistente 

organiske miljøgifte og om ændring af direktiv 79/117/EØF med senere ændringer 
2 jf. bilag I i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 842/2006 af 17. maj 2006 om visse 

fluorholdige drivhusgasser 

3 jf. bilag I i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1005/2009 af 16. september 2009 om 

stoffer, der nedbryder ozonlaget. 

 


