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1

9

Indledning

I/S RenoNord er en affalds- og energivirksomhed, som behandler affald fra borgere
og virksomheder i 5 nordjyske kommuner (Aalborg, Jammerbugt, Brønderslev,
Rebild og Mariagerfjord). I/S RenoNords opgaver er at brænde affald og producere
el og fjernvarme af energien samt sørge for miljørigtig deponering af affald på deponiet i Rærup.
I/S RenoNords deponi i Rærup (Rærup Deponi) er beliggende på Halsvej 70, 9310
Vodskov. Af Figur 1-1 ses afgrænsning (vist med hvid) af Rærup Deponi, historisk
anlæg (vist med gul), ej etableret deponiområde (vist med blå) og etape 1 (vist med
rød). Inden for en del af den blå afgrænsning foregår der affaldsrelaterede aktiviteter, der ikke er deponering.
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Historisk anlæg

Endnu ikke etableret deponiområde
Etape 1

Figur 1-1:

Nuværende indretning af Rærup Deponi i forhold til omgivelserne.

For nærværende omfatter miljøgodkendelserne1 af 11. februar 1998 og af 27. december 2005 af Rærup Deponi dels allerede nedlukkede enheder – historisk anlæg
– og dels igangværende – Etape 1. Historisk anlæg udgør 8 ha og etape 1 udgør 4
ha. På sigt forventes næsten hele arealet inden for det angivne hvide område 34 ha
– udnyttet til deponi.
I lokalplan 15-013 fra 1987 blev den maksimale, endelige terrænkote for Rærup
Deponi fastlagt til 20. For den del af deponiet, hvor etape 1 ligger, er den maksimale, endelige terrænkote i lokalplan 15-013 fastlagt til 19.
Nærværende rapport er en miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport for kommuneplantillæg nr. 5-011 for ændring af etape 1 på Rærup Deponi. Nærværende rapport medtager ikke miljøvurdering for anlægsfasen, fordi etape
1 allerede er etableret, og da projektet ikke medfører yderligere anlæg.

1

"Godkendelsen efter Miljøbeskyttelsens § 33 til Rærup Losseplads, Halsvej, 9310" af den
11. februar 1998 og "Godkendelse til etablering og ibrugtagning af nye deponeringsenheder på Rærup Losseplads" af den 27. december 2005.
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I/S RenoNord ønsker at forøge deponeringsvolumen på etape 1 gennem ændring af
terrænkoter på etape 1´s areal. Ændringerne medfører, at der opnås en fladere bakketop og stejlere skråninger. Den maksimale, endelige terrænkote for etape 1´s areal ønskes ændret til 25, og ifølge lokalplan 5-9-105 vil dette være muligt.
Ud over deponeringen er målet med projektet, at etape 1 efter endt deponering, skal
henligge som naturområde (evt. med mulighed for at dyrke fritidsinteresser, såfremt det ikke indskrænker de omkringliggende virksomheders fortsatte drift og
udviklingsmuligheder).
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2
2.1

Ikke-teknisk resumé
Indledning

Denne rapport er en miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport for kommuneplantillæg nr. 5-011 for ændring af en eksisterende etape 1. VVM
står for Vurdering af Virkningerne på Miljøet (VVM). Rapporten medtager ikke
miljøvurdering for anlægsfasen, fordi etape 1 allerede er etableret, og da projektet
ikke medfører yderligere anlæg.
I/S RenoNords deponi i Rærup (Rærup Deponi) er beliggende på Halsvej 70, 9310
Vodskov. Af Figur 1-1 ses afgrænsning (vist med hvid) af Rærup Deponi, historisk
anlæg, dvs. tidligere deponi (vist med gul), endnu ikke etableret deponiområde
(vist med blå) og etape 1 (vist med rød). Etape 1 er en del af Rærup Deponi. Denne
rapport omfatter etape 1. Inden for en del af den blå afgrænsning foregår der affaldsrelaterede aktiviteter, der ikke er deponering. Dette omfatter bl.a. knusning af
rødder og beton.
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Historisk anlæg

Endnu ikke etableret deponiområde
Etape 1

Figur 2-1:

2.2

Nuværende indretning af Rærup Deponi i forhold til omgivelserne.

Projektet

Projektet vedrører etape 1, der er 4 ha. Projektet omfatter en forøgelse af affaldsvolumen gennem ændring af slutkoterne på etape 1´s areal. Ved gennemførelse af
projektet fås en fladere bakketop og stejlere skråninger. Projektet indebærer, at der
kan fyldes affald og slutafdækning op til kote 25 mod kote 19, der er tilladelse til
nu. Derved kan der deponeres mere affald på samme areal. Udover at kunne opfylde etape 1 med mere affald er målet med projektet, at etape 1 efter endt opfyldning, skal henligge som naturområde (evt. med mulighed for at dyrke fritidsinteresser, såfremt det ikke indskrænker de omkringliggende virksomheders fortsatte drift
og udviklingsmuligheder).
Da projektet bl.a. omfatter ændringer på et område, som anvendes til opfyldning af
farligt affald, er der direkte VVM-pligt. Farligt affald kunne f.eks. være sandblæsningsaffald med farlige stoffer og bundaske og slagge indeholdende farlige stoffer.
Etape 1 er i dag omfattet af lokalplan 15-013. For at projektet kan realiseres, kræver det vedtagelse af lokalplan 5-9-105. Lokalplan 5-9-105 omfatter en ændring af
højde på det endnu ikke etablerede deponiområde (vist med blå på ovenstående
figur) og for etape 1. I lokalplan 15-013 fra 1987 blev den maksimale, endelige
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terrænkote for Rærup Deponi fastlagt til 20. For den del af deponiet, hvor etape 1
ligger, er den maksimale endelige terrænkote i lokalplan 15-013 fastlagt til 19.
Ved at ændre slutkoterne af terrænet på etape 1 i henhold til lokalplan 5-9-105 fordobles den samlede mængde affald, der kan deponeres på etapen, hvorved etape 1´s
levetid forlænges. Affaldsmængden øges fra ca. 280.000 m3 til ca. 625.000 m3. Såfremt terrænkoterne på Rærup Deponi ikke ændres, skulle I/S RenoNord inddrage
yderligere ca. 50.000 m² areal til deponi for at få en tilsvarende ekstra deponeringskapacitet.
Projektet medfører ingen driftsmæssige ændringer i forhold til eksisterende forhold. Dette indebærer bl.a. at der forsat bliver modtaget de samme affaldstyper som
hidtil.

2.3

Alternative løsninger

Da der er tale om ændringer af et eksisterende anlæg, er der ikke overvejet alternative placeringer.

2.4

Miljøvurdering

2.4.1 Landskab – synlighed
Der er foretaget 6 visualiseringer af bakkeøen (hele Rærup Deponis areal) efter
nedlukningen ved eksisterende forhold (lokalplan 15-013) og fremtidige forhold
(lokalplan 5-9-105).
Visualiseringspunkterne er valgt ud fra, hvor offentligheden normalt færdes og vil
kunne se Rærup Deponi samt udsigtspunkter med offentlig adgang. Visualiseringspunkterne er desuden valgt på de steder, hvor både Nordjyllandsværket og deponiområderne er synlige.
Ud fra visualiseringerne kan det konkluderes, at den forøgede toppunktshøjde på
indtil 5 m for Rærup Deponi og indtil 8 m for havbundsedimentdeponiet og Nordjyllandsværkets deponi, som angivet i kommuneplanrammen ikke ændrer landskabet i væsentlig grad i forhold til de hidtil gældende deponeringsmuligheder. Den
visuelle effekt af den forøgede højde på bakkeøerne bliver størst set fra hjørnet
Halsvej-Sømærkevej
Landskabet, hvor Rærup Deponi ligger, er præget af store tekniske anlæg, og det
vurderes, at forøgelse af højde på Rærup Deponi ikke ændrer landskabet væsentligt.

2.4.2 Landskab – skygge
Der er udarbejdet skyggevisualiseringer til belysning af bakkeøens konsekvenser. I
disse visualiseringer er sammenlignet den hidtil gældende højde på maks. kote 20
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(jf. lokalplan 15-013) med den øgede højde på maks. kote 25 (jf. lokalplan 5-9105)
I skyggevisualiseringerne er der lagt vægt på at vise i hvilket omfang bakkeøen for
Rærup Deponi belaster det beskyttede naturområde, der ligger umiddelbart nordøst
for Rærup Deponi og de nærmeste boliger med skygge.
Naturområdet nordøst for Rærup Deponi

Konklusionen for naturområdet (mose og vandhuller) nordøst for etape 1 (som
denne rapport omhandler) er, at skyggen vil ramme naturområdet alle årets dage.
Dette sker uanset om der er tale om en bakkeø på maks. kote 20 eller 25, dvs. uanset om dette projekt gennemføres eller ej. Den areal- og tidsmæssigt største skygge
falder på forårs- og efterårsjævndøgn (hhv. 19/3 og 22/9), Med en bakkeø på maks.
kote 20 (med beplantning) optræder skyggen fra 42 min før solnedgang til solnedgang– og med en bakkeø på maks. kote 25 (med beplantning) optræder skyggen 2
timer før solnedgang.
De antal minutter, der er angivet skal ses som den værst tænkelige situation, idet
det er antaget, at solen skinner ved solnedgang.
Pga. den store tilgroning på naturområdet vurderes det samlet set, at de begrænsede
perioder, hvor bakkeøen skygger for naturarealet, ikke vil få væsentlig negativ effekt for de beskyttede dyrearter.
Nabobeboelse

For den nærmeste beboelse nord for Rærup Deponi vil skyggen fra bakkeøen kun
ramme om vinteren. Den areal- og tidsmæssig største skygge falder d. 21/12. Med
en bakkeø på maks. kote 20 (med beplantning) optræder skyggen 29 min. før solnedgang – og med en bakkeø på maks. kote 25 (med beplantning) optræder skyggen 46 min. før solnedgang.
Den nærmeste beboelse nord-øst for Rærup Deponi rammes ikke af skyggen i perioden 27/3 til 17/9. Skyggen rammer den resterende del af året, idet den areal- og
tidsmæssig største skygge falder d. 17/10. Med en bakkeø på maks. kote 20 (med
beplantning) optræder skyggen 1 time og 19 min. før solnedgang – og med en bakkeø på maks. kote 25 (med beplantning) optræder skyggen 1 time og 36 min. før
solnedgang.
De antal minutter, der er angivet skal ses som den værst tænkelige situation, idet
det er antaget, at solen skinner ved solnedgang.

2.4.3 Kulturarv
Der er ingen kulturelle eller arkæologiske værdier i Etape 1's nærområde. Etape 1
vurderes ikke at påvirke de fredede områder ved Stae og Hammer Bakker – dette
gælder både under drift og efter nedlukning. De registrerede sten- og jorddiger
sydøst for etape 1, der ligger inden for Nordjyllandsværkets område, vil heller ikke
blive påvirket af etapen.

http://projects.cowiportal.com/ps/A054278/Documents/3 Projekt dokumenter/VVM/Miljøvurdering VVM og kommuneplantillæg hoved.docx
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2.4.4 Friluftsliv
Etape 1´s påvirkning af friluftsliv og rekreative interesser vil i driftsfasen svare til
de eksisterende forhold.
Når etape 1 er fyldt op og deponering på stedet ender, skal etapen efterbehandles,
hvilket omfatter en afdækning med bl.a. jord og beplantning. Lokalplan 5-9-105
fastlægger i bestemmelse 3.1, at den efterbehandlede bakkeø kan anvendes til fritidsaktiviteter (f.eks. kælkning og mountainbiking), men kun i den udstrækning, det
ikke medfører øgede miljøkrav til de omkringliggende virksomheders drift og udviklingsmuligheder.
Med projektet skabes dermed nye fremtidige muligheder for fritidsaktiviteter i et
område, hvor der er god tilgængelighed via Limfjordsstien.

2.4.5 Plante- og dyreliv
Ændring af den maksimale, endelige terrænkote fra 19 til 25 og de medfølgende
aktiviteter på etape 1 vil være uden væsentlig betydning for plante- og dyrelivet i
området.
På sigt når etape 1 er efterbehandlet og delvist beplantet, vil etape 1´s naturindhold
forbedres.

2.4.6 Jordforurening
Drift af et deponi indebærer en risiko for jordforurening. Hvis der sker en lækage i
membransystemer, transportledninger, perkolatbrønde eller spild fra forurenende
stoffer, er der risiko for nedsivning af miljøfremmede stoffer og dermed for jordforurening.
Sikkerheden mod lækager vurderes at være høj. Etape 1 er inddelt i et antal separate deponeringsenheder som alle er etableret med en tæt dobbeltmembran. Denne
membran består dels af et tæt lerlag og dels af en tæt plastmembran.

2.4.7 Grundvand
Området omkring Rærup Deponi ligger ifølge Danmarks Miljøportal i et område
med begrænsede drikkevandsinteresser. Det nærmeste område med drikkevandsinteresser og særlige drikkevandsinteresser er beliggende opstrøms i en afstand på
hhv. 1,5 km og 3,2 km fra Rærup Deponi.
Der er ingen almene vandforsyningsanlæg i grundvandets strømningsretning fra
Rærup Deponi mod kysten. Der ligger almene vandforsyningsanlæg opstrøms for
Rærup Deponi. Idet disse anlæg er beliggende mere end 2 km væk fra Rærup Deponi, vil den midlertidige grundvandssænkning under etape 1 ikke påvirke muligheden for at indvinde grundvand fra anlæggene.
Drikkevandsforhold for projektet afviger ikke fra de eksisterende forhold.
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2.4.8 Recipienter
Oppumpet grundvand ved grundvandssænkningen fra etape 1 afledes til en grøft
beliggende mod nord og ved kanten af Rærup Deponi. Der udledes årligt ca.
36.000 m3 fra drænpumpebrønden til grøften. Denne udledningsmængde ændres
ikke med projektet.
På baggrund af moniteringen og vandkvaliteten af det oppumpede grundvand vil
udledningen ikke hindre målopfyldelse i Attrupgrøften eller Limfjorden.

2.4.9 Luft og klima
Den primære påvirkning af luftkvalitet vil være emission af støv samt luftforurening i form af forbrændingsgasser fra kørende materiel samt lugt fra affaldet. Dette
vil være af samme størrelsesorden som det nuværende niveau. Det vurderes på
denne baggrund, at påvirkningen i omgivelserne er meget begrænsede.
Ved projektet vil driften i forhold til de eksisterende forhold ikke give nogen forhøjelse af klimabelastningen.

2.4.10 Støj
Der er foretaget en beregning af støjbelastningen af projektet. Beregningen viser, at
støjbelastningen i de nærmeste boliger ikke vil overskride Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser og deponiets gældende krav. Der er i forbindelse med driften af
etape 1 ikke modtaget klager over støj.

2.4.11 Omfang af transport
I driftsfasen vil antallet af transporter til og fra Rærup Deponi ikke ændres, idet der
som udgangspunkt skal modtages de samme affaldstyper og mængder til anlægget
som hidtil.
Ved en transportmængde på indtil 200 biler pr. døgn (tung trafik) til Rærup Deponi
vurderes trafiksikkerheden at være i orden.
Med den langsigtede anvendelse af området til naturområde og fritidsaktiviteter, vil
trafikbelastningen/trafikmønstret ændre sig. I lokalplan 5-9-105 pkt. 8.1 omtales
problematikken. Det skal sikres, at trafikafviklingen kan ske forsvarligt. Viser det
sig, at der bliver større trafik til området (fra besøgende der vil benytte sig af friluftsaktiviteterne) skal det vurderes, om det f.eks. bliver nødvendigt at etablere kanaliseringsanlæg ved Halsvej.

2.4.12 Befolkning og afledte socioøkonomiske konsekvenser
Projektet kan påvirke befolkningen og de rekreative muligheder i nærområdet med
luftforurening, støj, skyggekast og trafiksikkerhed. Disse emner er beskrevet tidligere i dette afsnit.
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Forøgelse af den maksimale, endelige terrænkote for deponiet vurderes ikke at have nogen væsentlig miljøeffekt, der giver socioøkonomiske konsekvenser for erhverv eller andre steder.

http://projects.cowiportal.com/ps/A054278/Documents/3 Projekt dokumenter/VVM/Miljøvurdering VVM og kommuneplantillæg hoved.docx

Udvidelse af Rærup Deponi (etape 1) Miljørapport – VVM og MV

3
3.1
pligt

19

VVM proces
VVM af projektet - begrundelse for VVM-

I forbindelse med etablering af I/S RenoNords deponeringsanlæg blev der i 1988
vedtaget specialtillæg nr. 7 til Regionplan Nordjylland.
Der er ikke efterfølgende udarbejdet VVM-redegørelse for området.
Denne VVM-redegørelse omfatter etape 1 på Rærup Deponi. Da projektet bl.a.
omfatter ændring på deponeringsenheder til farligt affald, er projektet VVMpligtigt i henhold til VVM-bekendtgørelsens2 bilag 1, pkt. 9:
"Anlæg til bortskaffelse af farligt affald ved forbrænding, kemisk behandling (som
defineret i bilag 1 til Europa Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19.
november 2008 om affald, afsnit D9) eller deponering i jorden som defineret i artikel 3, nr. 2, i det nævnte direktiv."

3.1.1 Proces og myndighedskompetence
I/S RenoNord, der er ejer af Rærup Deponi, har indsendt en VVM-anmeldelse i
foråret 2013 på et projektområde omfattende etape 1 og ej ibrugtaget deponiområde, og for dette projektområde ønskes deponeringsvolumen forøget, så den maksimale, endelige terrænkote ændres fra p.t. 19 til 25. Selve afgrænsningen af Rærup
Deponi ændres ikke.
Der er gennemført en fordebat i perioden fra 5. juni til 3. juli 2013 for projektområdet omfattende etape 1 og ej ibrugtaget deponiområde på Rærup Deponi. Ved
fordebatten er der kommet én bemærkning. Bemærkningen kom fra ejeren af Halsvej 100, der har jord grænsende op til Rærup Deponi (nord for Rærup Deponi).
Ejeren er bekymret for, om projektet vil betyde en øget vandmængde i den fælles

2

Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet
(VVM) i medfør af lov om planlægning, BEK nr 1654 af 27/12/2013
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grøft, og om det evt. kan have betydning for, om hans arealer op til grøften bliver
omfattet af randzonereglerne.
Nærværende VVM-redegørelse vedrører alene projektet på etape 1. Det vurderes,
at det ikke er nødvendigt at gennemføre en fornyet VVM-anmeldelse og fordebat,
da det eneste, der er ændret, er, at projektet nu kun omfatter etape 1 og ikke også
resten af det ikke ibrugtagne deponiområde.
Da det tidligere ansøgte projektet blev anmeldt før 1. januar 2014, er projektet på
etape 1 omfattet af overgangsbestemmelserne i VVM-bekendtgørelsens § 16, stk.
2. Det betyder, at sagen skal behandles efter de hidtil gældende regler jf. VVMbekendtgørelse nr. 1510 af 15/12/2010.
En VVM-redegørelse skal belyse anlæggets såvel kortsigtede som langsigtede
virkninger på miljøet, herunder:

›

Påvirkning af overflade- og grundvandssystemer.

›

Luftforurening

›

Støjbelastning

›

Anvendelse af naturlige råstoffer

›

Emission af forurenende stoffer, andre genevirkninger samt bortskaffelse af
affald

›

Beskrivelse af, hvilke metoder der er anvendt til forudberegningen af virkningerne på miljøet.

VVM-redegørelsen fremlægges sammen med forslag til kommuneplantillæg i min.
8 ugers offentlig høring, hvor borgerne igen får mulighed for at komme med bemærkninger til projektet.
Indkomne bemærkninger fra den 8 ugers offentlige høring vil indgå i den afsluttende myndighedsbehandling af projektet. Den endelige vedtagelse forventes at foreligge i 2015.
Aalborg Kommune er planmyndighed og forestår dermed gennemførelsen af
VVM-proceduren og giver på baggrund heraf den nødvendige VVM-tilladelse.

3.1.2 Miljøvurdering af kommuneplantillæg
Kommuneplantillægget skal miljøvurderes i henhold til lov om miljøvurdering3.
Projektet for denne miljøvurdering omfatter etape 1 på Rærup Deponi.

3

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering nr. 939 af 3. juli 2013
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Denne miljøvurdering, der følger af VVM-reglerne, tilgodeser kravene til miljøvurdering af kommuneplantillægget i henhold til miljøvurdering (LBK nr. 939 af
03/07/2013) med nogle få undtagelser: Dette gælder bl.a. høringen af berørte myndigheder i forbindelse med fastlæggelsen af undersøgelsesindholdet, som ikke
umiddelbart er opfyldt med VVM-reglernes idefase. Der er derfor sket en direkte
henvendelse til berørte myndigheder som led i idefasen for at sikre lovens opfyldelse. Der er ligeledes tilvejebragt et overvågningsprogram i miljøvurderingen.
0 indeholder en oversigt over hhv. VVM- og MV-kravene med henvisning til, hvor
i rapporten, oplysningerne findes.
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4

Planforhold

4.1

Kommuneplan

4.1.1 Kommuneplanens rammeområde
Rærup Deponi er omfattet af kommuneplanens rammeområde 5.9.T1. Området er
forbeholdt miljøproblematiske anlæg som kraftværk og affaldsdeponering samt
oplags- og industrivirksomhed, der f.eks. kan udnytte kraftværkets faciliteter eller
restprodukter.

Figur 4-1:

Kommuneplanramme 5.9.T1. Deponeringsanlæggets afgrænsning er angivet
med rødt. Grundkort: copyright©Geodatastyrelsen Ortofoto: DDO®land2012
©COWI.

Rammeområdet er fastlagt til miljøklasse 4-7. Det fremgår af kommuneplanens
bestemmelser, at miljøklassen i deponiområderne kan ændres, efterhånden som
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arealer overgår til naturformål, fritidsformål eller landbrug. Men deponierne vil
fortsat have status af konsekvensområde omkring Nordjyllandsværket.
Omkring deponierne skal der udlægges et ca. 300 m bredt bælte som konsekvensområde. Herudover fastsættes der følgende vejledende krav til minimumsafstand
mellem den til enhver tid igangværende deponering og forureningsfølsom anvendelse:

›

fra havnesedimentdeponering 150 m

›

fra askedeponering 150 m

›

fra losseplads 300 m

›

fra losseplads (lugtende affald) 400 m

4.1.2 Kommuneplanens retningslinjer
Grøn-Blå Struktur

Syd for Rærup Deponi forløber kommuneplanens grøn-blå struktur. Forbindelsen
omfatter bl.a. havnesedimentdeponierne syd-vest for Rærup Deponi. Rærup Deponi ligger uden for den grøn-blå struktur, men planerne for retablering af deponiet
indebærer, at der på sigt kan etableres natur- og friluftsområder i nær tilknytning til
den rekreative forbindelse.
Økologiske forbindelser og lavbundsområder

Syd for Rærup Deponi forløber en økologisk forbindelse langs Limfjordskysten.
Forbindelsen omfatter bl.a. havnesedimentdeponierne syd-vest for deponiet. Rærup
Deponi ligger uden for den økologiske forbindelse, men lever op til retningslinjens
formål om at sikre forbedrede levesteder og spredningsmuligheder for dyr og planter.
Anlæg til deponering af affald

Deponeringsanlæg for affald skal søges placeret i ikke sårbare kystnære områder.
Geologiske interesse- og beskyttelsesområder

I Aalborg Kommunes kommuneplan er geologiske interesse- og beskyttelsesområder udpeget.
Der er ikke geologiske interesser i området, hvor Rærup Deponi ligger, og forholdet er derfor ikke vurderet yderligere.

4.1.3 Oversvømmelse
De seneste års ekstreme nedbørshændelser har øget fokus på klimaet og de ændringer, der er på vej. Aalborg Kommune har foretaget sandsynlighedsberegninger for
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oversvømmelse i 2050. For fremtidige klimaforandringer har Aalborg Kommune som anbefalet af Klima og Energiministeriet - anvendt IPCCs4 udviklingsscenarium SRES A1B til beregningerne. Udviklingsscenarium SRES A1B tager højde for
fremtidige havvandsstigninger og andre klimaændringer.
For området omkring Rærup Deponi har Aalborg Kommune beregnet, om Rærup
Deponi ligger i risikoområdet for oversvømmelse. Aalborg Kommunes beregningsresultater er illustreret på Figur 4-2 (uden bidraget fra ekstrem regnhændelse) og
Figur 4-3 (med bidraget fra ekstrem regnhændelse).
Stormflod ved Rærup Deponi i 2050

En sandsynlighed er defineret som det antal gange hændelsen indtræffer pr. år. En
20 års hændelse (T20) er således 5 gange så sandsynlig som en 100 års hændelse.
Figur 4-2 angiver 3 scenarier for stormflodudbredelsen i 2050 ved Rærup Deponi.
Scenarium 1: 20 års hændelse (T20). Scenarium 2: 50 års hændelse (T50). Scenarium 3: 100 års hændelse (T100).

4

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)
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Figur 4-2:
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3 scenarier for stormflod i 2050 ved Rærup Deponi. (Bidraget fra ekstremregnhændelse er ikke medtaget i beregningsscenarierne) Grundkort: Copyright©Geodatastyrelsen, Ortofoto: DDO®land2012©COWI.

Af figuren fremgår, at stormfloder i 2050 ved 20 års, 50 års og 100 års hændelser
ikke breder sig ud til det område, hvor Rærup Deponi ligger. Der vil således ikke
ved disse hændelser være risiko for, at affaldet på etape 1 føres med ud i Limfjorden.
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Sandsynlighed for oversvømmelse ved Rærup Deponi i 2050

Ifølge kommuneplanens retningslinje 2.1.6 Byudvikling, byomdannelse og klimatilpasning skal lokalplanerne redegøre for klimatilpasningstiltag i områder med høj
sandsynlighed (over 5 % i 2050) for oversvømmelse (rød markering på kort5)).
På Figur 4-3 er gengivet et kort fra kommunens hjemmeside under retningslinje
2.1.6 Byudvikling, byomdannelse og klimatilpasning over områder ved Rærup Deponi. Kortet viser, hvor sandsynligheden for oversvømmelse er større end 5 %.

Figur 4-3:

5

Sandsynlighed for oversvømmelse. (Bidraget fra ekstremregnhændelse er medtaget i sandsynlighedsberegning). Grundkort: Copyright©Geodatastyrelsen,
Ortofoto: DDO®land2012©COWI.

Kort i Retningslinje 2.1.6
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Dele af etape 1 ligger i et område, hvor sandsynligheden for oversvømmelser er
større end 5 % (se Figur 4-3).
Etape 1 er etableret med volde langs periferien og interne volde. En evt. oversvømmelseshændelse fra omkringliggende arealer vil således ikke kunne brede sig
ind på etape 1. Bidraget fra ekstremregnhændelse vil give anledning til en forøget
perkolatdannelse på etape 1. Perkolatet opsamles i enhedernes perkolatopsamlingssystem og afledes fra etape 1 i et veldimensioneret ledningssystem med afledning
til det offentlige spildevandssystem. I tilfælde af ekstremregnhændelse, hvor evt.
perkolatdannelse overstiger afledningskapacitet, kan perkolat uden risiko opstuve
på enhederne på etape 1 i op til 1-1,5 m højde uden at perkolatet flyder ud af enhederne eller der sker en udsivning gennem membransystemet.
Når etape 1 er slutafdækket, vil overfladevandet ved ekstremregnhændelsen delvis
strømme af på overfladen og ud til arealer beliggende uden for enheden. Det afstrømmende overfladevand fra etape 1 er uforurenet, idet det ikke har været i kontakt med affald eller perkolat.

4.2

Lokalplan

Lokalplan 5-9-105 med miljørapport, Rærup Deponi, Halsvej, Rærup, Landområde
Nord gælder for området. Lokalplanens afgrænsning svarer til affaldsdeponiets
afgrænsning.
Lokalplan 5-9-105

Lokalplan 5-9-105 vedtages i 2015. Lokalplanens formål er at sikre:

›

at området kan anvendes til deponering af miljøproblematisk affald

›

at affaldet deponeres på en måde, så der opbygges en bakkeø med en skråningshældning og beplantning

›

at bakkeøen, efter endt deponering, skal henligge som naturområde (evt. med
mulighed for at dyrke fritidsinteresser, såfremt det ikke indskrænker de omkringliggende virksomheders fortsatte drift og udviklingsmuligheder).
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Figur 4-4:

Udsnit af lokalplanens bilag 2

Den maksimale, endelige terrænkote angivet i lokalplan 5-9-105 er 25, dog må der
i etableringsperioden deponeres affald i overhøjde på indtil 5 m.
Lokalplan 15-013

Lokalplan 15-013 fra 1987 er fortsat gældende for konsekvensområdet omkring
Rærup Deponi.
Lokalplanens delområde I, hvor Rærup Deponi ligger (se Figur 4-5), ophæves i
2015 i forbindelse med vedtagelsen af lokalplan 5-9-105.
Lokalplan 15-013 er fortsat gældende for øvrige delområder, herunder delområde
IV, konsekvensområde.
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Figur 4-5:
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Lokalplan 15-013.
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5

Øvrige lovgivninger

5.1

Planlov – kystnærhedszone

I retningslinje 14.1.6 Anlæg til deponering af affald er følgende angivet:
"Af hensyn til grundvandsinteresser skal anlæg til deponering placeres kystnært og
i henhold til de stadslige vejledninger på området. Placeringer af deponier må dog
ikke tilsidesætte væsentlige hensyn til natur, land, miljø og landskabsform, jf. retningslinjerne i afsnit 11, Det åbne land"
Projektet ligger i kystnærhedszone og er placeret i det nære kystlandskab, jf. retningslinje 14.4.2 Område B, planlagt kystlandskab.
Ifølge Planlovens § 16, stk. 3 skal der for bebyggelse og anlæg i kystnærhedszonen, oplyses om den visuelle påvirkning af omgivelserne, og der skal ved bygningshøjder over 8,5 m anføres en begrundelse for den større højde.
Der er ikke tale om et nyudlæg, men at opnå en større affaldskapacitet i en allerede
etableret deponeringsetape (etape 1) ved at ændre slutkoterne på terrænet.
Baggrunden for affaldsdeponiets placering og udbygning er en kombination af flere
forhold:

›

Affaldsdeponiet er placeret i tilknytning til andre miljøproblematiske anlæg
(kraftværk, havbudssedimentdeponi mv), hvor en rationel drift, kontrolmuligheder og eventuelle afværgeforanstaltninger, kan udføres effektivt.

›

At flere miljøproblematiske anlæg placeres samlet, minimeres arealforbruget,
bl.a. overlapper kraftværkets og deponiernes konsekvensområder tildels hinanden og medfører et væsentligt mindre arealudlæg, end hvis aktiviteterne var
placeret mere spredt.

›

Der er ikke drikkevandsinteresser, og strømningen af grundvandet er mod
Limfjorden.
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›
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Placeringen af Rærup Deponi er trafikal god tæt ved motorvejen og det øvrige
overordnede vejnet.

Den visuelle påvirkning af omgivelserne opstår især ved etablering og beplantning
af den indtil 25 m høje bakkeø, der indeholder selve affaldsdeponeringen.
Kommunen har, i den hidtil gældende lokalplan 15-013, bevidst planlagt en større
landskabsmodulering i området, der i forvejen er præget af tekniske anlæg (kraftværk, højspændingsledninger) og senere er der kommet vindmøller til.
Bakkeøen med affaldsdeponeringen for Rærup Deponi står ikke alene, men indgår
som det ene af to landskabselementer. Langs Limfjorden etableres også en langstrakt bakkeø. Den opbygges af havbundsedimenter fra fjorden og restprodukter fra
kraftværket. De 2 bakkeøer vil rejse sig i det flade landskab, og nedtone de store
dimensioner ved Nordjyllandsværket. Samtidig vil bakkeøerne fremstå som pendant til Rørdalhalvøens bakkedrag syd for Limfjorden.
På længere sigt skal deponierne henligge som naturområder, og under visse betingelser kunne anvendes til fritidsaktiviteter som kælkning, mountalbiking og drageflyvning. Den overordnede rekreative hovedsti, Limfjordsstien, passerer lige forbi
og giver derfor gående og cyklende let og sikker adgang til området.
I nærværende rapport kan den visuelle påvirkning af omgivelserne findes i afsnit 8.1.
Med baggrund i ovenstående vurderes det, at kapacitetsudvidelsen for etape 1 ikke
konflikter med retningslinje 14.1.6 Anlæg til deponering af affald og retningslinje
14.4.2 område B, Planlagt kystlandskab.

5.2

Miljøbeskyttelseslov

Projektet kræver en miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven.
Aalborg Kommune har den 3. april 2009 meddelt tilladelse til afledning af spildevand til det kommunale spildevandsanlæg. Tilladelsen er forsat gældende, og der
søges ikke om ændringer i forbindelse med projektet.

5.3

Jordforureningslov

Projektet kræver ikke godkendelse efter jordforureningsloven.
Figur 5-1 viser områder, der ifølge Danmarks Miljøportal er registeret efter jordforureningsloven. Af figuren ses, at Rærup Deponis areal hverken er registeret som
kortlagt efter jordforureningsloven eller har fået status som områdeklassificeret.
To områder i nærhed af Rærup Deponi er kortlagt på vidensniveau 1 (vist med blåt)
og et område syd for Rærup Deponi har fået status som områdeklassificeret (vist
med pink) efter jordforureningsloven.
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Figur 5-1:

5.4

Registrerede områder efter jordforureningsloven. Blå: Kortlagt på vidensniveau 1. Pink: Områdeklassificeret. Deponeringsanlæggets afgrænsning er angivet med rødt. Grundkort: copyright©Geodatastyrelsen Ortofoto:
DDO®land2012 ©COWI.

Landbrugslov

Det fremgår af lokalplan 15-013, at arealerne på Rærup Deponi er underlagt landbrugspligt. Landbrugspligten er midlertidig ophævet, mens der sker indfyldning af
affald. Arealerne skal ifølge lokalplanen efterbehandles på en sådan måde, at arealerne skal henligge som naturområde med mulighed for fritidsaktiviteter. Derfor vil
landbrugspligten blive søgt ophævet senere i forbindelse med vedtagelse af lokalplan 5-9-105.

5.5

Naturbeskyttelseslov

Gennemførelsen af projektet vil ikke berøre områder inden for beskyttelseslinjer
for strandbeskyttelse, sø- og å- eller skovbeskyttelse, hvorfor der ikke skal indhentes tilladelser eller dispensationer hertil.
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5.5.1 Bygge- og beskyttelseslinjer

Figur 5-2:

Søbeskyttelseslinje. Deponeringsanlæggets afgrænsning er angivet med rødt.
Grundkort: copyright©Geodatastyrelsen Ortofoto: DDO®land2012 ©COWI.

Der er ikke bygge- og beskyttelseslinjer inden for deponeringsanlæggets område.
Nogle mindre søer sydvest for anlægget er omgivet af søbeskyttelseslinje. Afstanden fra søbeskyttelseslinjen til deponeringsanlægget er ca. 160 m.

5.5.2 § 3-arealer
Der er ikke § 3 arealer inden for deponeringsanlægget. Sydvest for deponeringsanlægget ligger beskyttede søer og strandenge, og øst for deponeringsanlægget ligger
et mindre område, der er beskyttet sø- og moseområde.
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Figur 5-3:

§ 3 arealer. Deponeringsanlæggets afgrænsning er angivet med rødt. Grundkort: copyright©Geodatastyrelsen Ortofoto: DDO®land2012 ©COWI.

5.5.3 Beskyttede vandløb
Der er ikke beskyttede vandløb inden for deponeringsanlæggets område. Nordøst
og sydvest for anlægget findes beskyttede vandløb som vist på Figur 5-4.

Figur 5-4:

Beskyttede vandløb. Deponeringsanlæggets afgrænsning er angivet med rødt.
Grundkort: copyright©Geodatastyrelsen Ortofoto: DDO®land2012 ©COWI.
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5.5.4 Øvrige hensyn jf. naturbeskyttelsesloven
Der er ingen fredninger inden for deponeringsanlæggets areal, og der er ikke registreret fortidsminder.
Det nærmeste fredede område er et område nordøst for deponiet ved Stae omkring
Halsvej, hvor fredningen omfatter et areal med en række registreringer af jernalderbebyggelse. Afstanden fra deponeringsanlægget til de fredede område er ca. 1,8
km.
Ca. 2,8 km nord for deponiet ligger det fredede Hammer Bakker.
De nærmeste beskyttede sten- og jorddiger er registreret ca. 250 – 350 m syd og
sydøst for deponeringsanlægget.

5.6

Natura 2000 områder

Nærmeste Natura 2000 område ligger ca. 3,5 km nord for deponeringsanlægget.
Området er udpeget som EU-habitatområde nr. 218 Hammer Bakker østlige del.
Ca. 11,3 km øst for deponeringsanlægget ligger EF-habitatområde nr. 15, Nibe
Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal. Området er endvidere udpeget som EUfuglebeskyttelsesområde nr. 1 Ulvedybet og Nibe Bredning samt Ramsarområde
nr. 7 Ulvedybet og Nibe Bredning.
Ca. 16 km syd for deponeringsanlægget ligger Lille Vildmose, der er udpeget som
EF-habitatområde nr. 18 Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov og Fuglebeskyttelsesområde nr. 7 Lille Vildmose.
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Figur 5-5:

5.7

Natura 2000 områder. Deponeringsanlæggets afgrænsning er angivet med rødt
Grundkort: copyright©Geodatastyrelsen

Vandplaner

For Danmark blev der i december 2011 vedtaget 28 vandplaner. Vandplanerne skal
sikre renere vand i Danmarks søer, fjorde og åer. Vandplanerne er efterfølgende af
Natur- og Miljøklagenævnet dømt ugyldige, da høringsfristen for planerne var for
kort. Vandplaner blev udsendt i fornyet høring frem til den 23. december 2013.
Naturstyrelsen har meddelt, at vandområdeplanerne, der er anden del af de samlede
danske vandplaner, skal være færdige og vedtaget den 22. december 2015.

5.7.1 Grøft langs deponiafgrænsning
Ved opslag i MILJØGIS "Udkast til vandplaner 2013" er den del af grøften, der
løber langs Rærup Deponis afgrænsning, angivet som et kunstigt vandløb. Grøften,
der løber langs Rærup Deponis afgrænsning, kan ses på Figur 5-6.
For denne del af grøften er det økologiske potentiale ukendt med et mål om at opnå
et godt økologisk potentiale. Denne del af grøften har en faunaklasse på 1 med et
mål om at opnå en faunaklasse 4. Herudover er den økologiske tilstand ukendt for
denne del af grøften. Der er ikke fastsat et mål om økologisk tilstand for denne del
af grøften.
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Figur 5-6:
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Grøft der løber langs Rærup Deponis afgrænsning. Forløbet af grøfter er vist
med sort linje. Deponiafgræsning er vist med rød linje. Grundkort: copyright©Geodatastyrelsen.

5.7.2 Limfjord
Ved opslag i MILJØGIS "Udkast til vandplaner 2013" har Limfjorden på dette sted
(syd for Rærup Deponi) en "ringe økologisk tilstand" med et mål om at opnå en
"god økologisk tilstand" samt en "ikke god kemisk tilstand" med et mål om at opnå
en "god kemisk tilstand".
Der er i MILJØGIS "Udkast til vandplaner 2013" angivet, at der skal gennemføres
en stofbestemt indsats for Limfjorden.

5.7.3 Grundvandsforekomster
Ved opslag i MILJØGIS "Udkast til vandplaner 2013" er de terrænnære grundvandsforekomster samlet nuværende tilstand og nuværende kemiske tilstand ringe.
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6

Beskrivelse af det påtænkte anlæg

6.1

Ejerforhold af Rærup Deponi

I/S RenoNord er ejet af interessentkommunerne Brønderslev, Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild og Aalborg. Alle kommunerne er beliggende i Region Nordjylland.
Ejer af Rærup Deponi: I/S RenoNord
Troensevej 2
9220 Aalborg Øst
Telefon: 98 15 65 66
Telefax: 98 15 17 97
E-mail: renonord@renonord.dk
CVR-nummer:

46076753 (for I/S RenoNord)

P-nummer:

1003387647 (for Rærup Deponi)

Kontaktperson for Rærup Deponi:
Anne Riis
I/S RenoNord
Troensevej 2
9220 Aalborg Øst
Telefon: 96 35 31 29
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E-mail: ar@renonord.dk

6.2

Rærup Deponis lokalisering

Deponeringsanlægget ligger ved Rærup syd for Halsvej og ca. 560 m nord for Limfjorden på adressen:
Halsvej 70, Rærup
9310 Vodskov
Deponeringsanlæggets beliggenhed er vist på Figur 6-1.

Figur 6-1:

Deponeringsanlæggets beliggenhed. Deponeringsanlæggets afgrænsning er
angivet med rødt. Grundkort: copyright©Geodatastyrelsen. Ortofoto:
DDO®land2012 ©COWI.

Deponeringsanlægget ligger på matr. nr.

›

21bc, 8ac, 9al, 19bb, 11q, 14ae og 17x Horsens By, Horsens og

›

1h og 1i Vesterladen, Horsens

Figur 6-2 viser matrikelkort fra udkast til lokalplan 5-9-105
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Figur 6-2:

6.3

Matrikelkort (ref. lokalplan 5-9-105)

Rærup Deponis omgivelser

Deponeringsanlæggets afgrænsning med angivelse af bufferzone på hhv. 1 og 2 km
er vist på Figur 6-3.
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Figur 6-3:
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Deponeringsanlæggets omgivelser. Deponeringsanlæggets afgrænsning er angivet med rødt. Grundkort: copyright©Geodatastyrelsen Ortofoto:
DDO®land2012 ©COWI.

I det efterfølgende beskrives anlæggets omgivelser inden for hhv. 1 og 2 km. Numrene i beskrivelsen refererer til Figur 6-3.
Inden for 1 km
1

Langs Halsvej, Sømærkevej og Vesterladenvej ligger enkeltbeliggende ejendomme. De nærmeste boliger ligger ca. 300 m fra deponeringsanlægget.
Der er ikke boligområder eller rekreative områder inden for 1 km fra deponeringsanlægget.

2

Mellem deponeringsanlægget og Limfjorden ligger Nordjyllandsværket,
Nordjyllandsværkets deponi samt deponi for havnesediment.

3

Området nord for deponeringsanlægget er landbrugsarealer.
Langs Limfjorden og i området mellem deponeringsanlægget og Halsvej findes en række vindmøller og tekniske anlæg i form af luftledninger mm. (ikke
vist på kortet)

Inden for 2 km
4

Vodskov ligger ca. 1,5 km nordvest for deponeringsanlægget. Afstanden fra
deponeringsanlægget til de nærmeste boligområder i Vodskov er ca. 1,6 km.

5

Landsbyen Stae ligger ca. 1,8 km øst for deponeringsanlægget.
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6

Syd for Limfjorden ca. 1,6 km fra deponeringsanlægget ligger Hesteskoen, der
er et rekreativt område med kolonihaver og udflugtsmål med badebro og aktivitetshus.

6.4

Generel indretning af Rærup Deponi

Rærup Deponi har et samlet areal på ca. 34 ha.
Hovedaktiviteten for Rærup Deponi er deponering af affald, der ikke er egnet til
genbrug eller forbrænding samt sortering og nedknusning af bygge- og anlægsaffald, som derefter genanvendes.
Affald, der indeholder en blanding af deponeringsegnet affald, affald til forbrænding og/eller genanvendelse, kan afleveres og sorteres på pladsen. På den måde
sikres det, at affaldet udnyttes bedst muligt, og at mindst muligt deponeres. Sorteringen foregår maskinelt.
Den overordnede indretning af Rærup Deponi kan ses på Bilag D. Detaljer omkring afledningen af spildevandet/perkolatet og overfladevand for Rærup Deponi
kan ses i Bilag E.
Rundt om den ibrugtagne del af Rærup Deponi er der etableret min 1,8 m højt
hegn, således at der ikke er uautoriseret adgang hertil. Alle låger er aflåst uden for
normal driftstid.

6.5

Indretning af etape 1 på Rærup Deponi

Projektområdet omfatter etape 1 bestående af enhederne 1, A, B, C og D.
Placering af etape 1 i forhold til omgivelserne kan ses på Figur 6-4.
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.

HP3

HP1

HP2

Figur 6-4:

Placering af etape 1(sort afgrænsning) i forhold til omgivelserne. Etape 1 består af enhederne 1, A, B, C og D, som kan ses på figuren. På anlægget er der
tre pumpestationer HP1, HP2 og HP3.

6.5.1 Vejadgang
Til- og frakørsel til etape 1 sker som i dag via hovedindkørslen fra Halsvej. Efter
modtagelsesproceduren ved indkørslen køres ad adgangsvejen ud til den relevante
deponeringsenhed.

6.5.2 Deponeringsenheder
Tabel 6-1 angiver deponeringsenhedernes størrelse og ibrugtagningstidspunkt.
Etape 1

Enhed

Størrelse

Start

(m2)
1

22.736

2008

A

3.675

2008

B

6.288

2008

C

3.828

2011

D

3.570

2012

Sum

40.097

Tabel 6-1:

Deponeringsenheders størrelse og ibrugtagningstidspunkt.
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Tabel 6-2 angiver affaldskapacitet på etape 1 hhv. med lokalplan 15-013 og lokalplan 5-9-105 samt den ekstra affaldskapacitet, som lokalplan 5-9-105 giver.
Etape 1
Enhed

Affaldskapacitet med
lokalplan 5-9-105*

Affaldskapacitet med
lokalplan 15-013**

(m3)

(m3)

Forskel på affaldskapacitet mellem de to lokalplaner
(m3)

1

ca. 467.635

ca. 225.010

ca. 242.625

A

ca. 31.613

ca. 7626

ca. 23.987

B

ca. 59.121

ca. 17.849

ca. 41.272

C

ca. 34.784

ca. 14.305

ca. 20.479

D

ca. 31.566

ca. 13.708

ca. 17.858

Sum

ca. 624.720

ca. 278.498

ca. 346.222

Tabel 6-2:

*Affaldskapacitet ved slutafdækningslag på 1 m. **Affaldskapacitet ved slutafdækningslag på 1,15 m.

6.5.3 Membransystem og perkolatsystem
Samtlige enheder på etape 1 er etableret med dobbeltmembran bestående af en lermembran som geologisk barriere og en plastmembran som primærmembran.
Perkolatopsamlingssystemet består af et 0,5 m dræn- og beskyttelseslag af grus og
sand etableret over membransystemet samt filter- og bortledningselementer. Filterog bortledningselementer er etableret som stenfaskiner med Ø110 drænrør af typen
PE100/PN16/SDR11.
Perkolatsystemet er lavet med dobbelt indbygget sikkerhed, idet den samlede perkolatmængde enten kan afledes i drænledningerne eller drængruset.
Perkolatet fra enhederne ledes til hver sin brønd med mulighed for prøvetagning.
Perkolatet fra de enkelte enheder bliver ledt til pumpestation HP3 og ledes fra HP3
i en fælles ledning videre til HP2.
HP2 er en hovedpumpestation, hvor overfladevand/spildevand/perkolat fra Rærup
Deponi og RGS 90´s anlæg (RGS er virksomhedsnavn, der har lejet sig ind på et
areal på Rærup Deponi, hvor de renser forurenet jord) samles og pumpes til en offentlig kloakledning for rensning hos Renseanlæg Øst.
Al perkolatafledning fra HP3 kan stoppes. Perkolatet stuver da op i ledningerne og
enhederne.
Supplerende belastning på membransystem

Ved vurderingen af betydningen af den supplerende belastning på membransystemet på etape 1 er benyttet følgende forudsætninger:
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Stabilitetsbetragtninger:
Da underbunden består af faste aflejringer af senglacialt sand og grus eller glaciale
aflejringer af moræneler og sand og pga. det flade skråningsanlæg antages det, at et
stabilitetsbrud under etape 1 ikke er sandsynligt.
Ligeledes er lermembranen meget tyndt (0,5 m) i forhold til fyldhøjden (28 m),
hvorfor et egentligt cirkelbrud i dette lag ej heller anses for sandsynligt.
Et muligt stabilitetsbrud kan være en glidning i lerlaget.

Den drivende jordtryk antages konservativt svarende til hvilejordtrykket, E0.
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E0 = ½ * ^/*H2*0,5 =

3,724 kN/lbm

Den nødvendige udrænede forskydningstyrke kan estimeres som:
Cu*L > E0
Cu >

44 kN/m2

Erfaringsmæssigt kan den udrænede forskydningsstyrke af komprimeret moræneler
antages at være større end:
80 kN/m²
Det vurderes derfor, at et sådan stabilitetsbrud ikke er kritisk.
Sætningsberegninger:
Idet det må antages, at lermembranen er etableret ved indbygning af moræneler ved
et optimalt vandindhold vurderes det, at konsolideringsmodulet kan forventes at
være større end:
KML =

6700 kN/m²

Den supplerende sammenpresning af lerlaget som følge af ændringen i højden og
dermed belastningen kan herefter estimeres af:
d() = (H2-H1)*Y*t/KML =

9 mm

t = Tykkelsen af membranlaget
Dette vurderes at være en overenstimering af den supplerende sætning. Det vurderes således, at den supplerende højde ikke medfører væsentlige sætninger i membransystemet. Det vurderes ligeledes, at sætningerne hovedsageligt vil være ensartede og i øvrigt af så lille en størrelsesorden, at dette ikke har betydning for plastmembranen.
Plastmaterialets bestandighed

Som følge af et forhøjet deponi forventes efterbehandlingsperioden at blive forlænget. En meget overordnet vurdering af ændringen af efterbehandlingstiden ved tilføjelse af 6 m fyldhøjde kunne være, at efterbehandlingstiden ændres proportionalt
med ændringen af fyldhøjden. Dette ville betyde en forøgelse af efterbehandlingstiden med i størrelsesordenen 31 %. Tages der udgangspunkt i en 30 års efterbehandlingstid vil denne således ændres til ca. 40 år.
Plastmaterialet er HDPE (høj densitets polyethylen) Dette materiale nedbrydes ikke
af de i perkolatet normalt forekommende stoffer eller i jorden. Materialet er –
sammenlignet med andre polymere, der benyttes til geomembraner – klart det mest
kemisk modstandsdygtige materiale.
Materialets egenskaber kan påvirkes ved oxidation og ved UV-bestråling. Når
membranen er installeret i deponeringsanlægget, og dette er taget i brug vil mem-
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branen ikke længere være udsat for UV-bestråling og – når der er anerobe forhold i
affaldet, hvilket opnås meget hurtigt – vil risici for oxidation ligeledes være reduceret.
I litteraturen (f.eks. Robert M. Koerner – "Designing with geosynthetics" – 2005)
er der gengivet vurderinger af plastmaterialernes levetid. Det fremgår, at levetiden
– ud over eksponering til UV-stråling og oxidation – hovedsageligt påvirkes af
temperaturen. Således ses af tabel 5.12 i nævnte kildemateriale, at levetiden for et
HDPE-materiale vil ændres fra mere end 500 år ved 20 C til ca. 90 år ved 40.
Der er set forhøjede temperaturer i deponeringsanlæg med et stort organisk indhold
– typisk anlæg med organisk husholdningsaffald – men for de aktuelle affaldstyper
på Rærup Deponi forventes temperaturen ikke at være væsentligt forhøjet over de
ca. 20 C.
Det vurderes således, at der kan forventes en levetid af membranen på væsentligt
mere end den estimerede efterbehandlingstid.
Supplerende belastning på perkolatsystem

Rambøll har med Wavins beregningsprogram for rørstabilitet foretaget en beregning af, om perkolatdrænsystemet på etape 1 kan modstå en belastning af affald og
slutafdækning på 28,5 m (Midlertidig terrænkote på 30,5 som trækkes fra perkolatdrænsystemets beliggenhed i kote 2).
Der er i beregningen valgt Wavin rør, 110 mm PE SAFE TECH 16-SDR 11 12 m,
der er samme type rør, som er anvendt på etape 1. Rumvægten af indbygget affald er sat til 10 kN/m³. Rambøll angiver, at det er deres erfaring, at rumvægten af
indbygget affald er mindre, hvorfor der er indbygget en vis sikkerhed i beregningen.
Beregningsresultatet for rørstabiliteten som Rambøll har gennemført viser, at røret
kan holde til en fyldhøjde på 28,5 m. Det er derfor godtgjort, at røret kan holde til
en fyldhøjde på 28 m, som der er ansøgt om.

6.5.4 Recirkulation af perkolat
I/S RenoNord foretager i dag ikke en recirkulering af perkolat over det deponerede
affald på etape 1, men I/S RenoNord er ved at undersøge mulighed for at recirkulere perkolat over det deponerede affald.

6.5.5 Nedsivning af perkolat
Perkolatet fra etape 1 nedsives i dag ikke til grundvandet.

6.5.6 Grundvandssænkning
Der foretages i dag en midlertidig grundvandssænkning under etape 1, idet membransystemet i enhederne er placeret i en sådan dybde, at der er indadrettet grund-
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vandstryk. Grundvandssænkningen har det formål at aflaste grundvandstrykket under plastmembranen, indtil opfyldningen med affald i enhederne udgør en tilstrækkelig ballast til at holde plastmembranen nede.
Grundvandet under enhederne på etape 1 drænes ved hjælp af et system af drænledninger under membransystemet, der afleder til en drænpumpebrønd ved gravitation. I drænpumpebrønden findes en pumpe samt niveauregulering til start/stop af
pumpen. Fra drænpumpebrønden pumpes grundvandet til en grøft nord for drænpumpebrønden med udløb i en grøft. Der udledes årligt 36.000 m3 fra drænpumpebrønden til grøften. Udledningspunktet fremgår af Figur 6-5.

Figur 6-5:

6.6

Udledningspunkt for oppumpet grundvand.

Drift af etape 1 på Rærup Deponi

Projektet vil ikke medføre ændringer i driften af etape 1 – hverken hvad angår
modtage- og kontrolprocedurer, sortering eller perkolathåndtering eller driften af
de enkelte deponeringsenheder. I det følgende beskrives driften af etape 1.

6.6.1 Åbningstider og driftstider
Åbnings- og driftstider for Rærup Deponi og etape 1 er som følger:
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Dag

Åbningstider og driftstider for Rærup Deponi

Åbningstider og driftstider for etape 1

Mandag – Fredag

07.00-16.00

07.00-16.00

Lørdag - Søndag

08.00-12.00*

Lukket

Tabel 6-3:
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Åbningstider og driftstider for Rærup Deponi og etape 1. *Der sker kun aktiviteter på mellemlagret for brændbart affald og transport til og fra mellemlagret
for brændbart affald.

Der er altid opsyn på Rærup Deponi i åbningstiden.
Der vil ikke være støjende aktiviteter uden for de ovenfor angivne driftstider for
etape 1.

6.6.2 Massestrømme
Et deponeringsanlæg er ikke en produktionsvirksomhed og har dermed ikke en
produktionskapacitet. Massestrømme forbundet med driften af etape 1 er på illustreret Figur 6-6.

Figur 6-6:

Illustration af massestrømme forbundet med driften af etape 1.

På etape 1 tilføres affald, som der bruges ressourcer til at håndtere. Der opsamles
og fraføres perkolat fra etape 1 til rensning på Aalborg Renseanlæg Øst. Det rensede perkolat udledes til Limfjorden. I forbindelse med driften emitteres udstødningsgasser fra kørende materiel, og der kan forekomme emissioner fra støv, støj
mv. fra etape 1.
De væsentlige massestrømme i driftsperioden for etape 1 består af udlægning af
affald samt fraførsel af perkolat. Når etape 1 overgår til efterbehandlingsperioden,
vil den væsentlige massestrøm være perkolat, der opsamles og bortledes til rensning på Renseanlæg Øst. I efterbehandlingsperioden vil der tilsvarende være et forbrug af energi til håndtering og bortpumpning af perkolat. Derudover forventes
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efterbehandlingen af etape 1 ikke at give anledning til noget væsentligt forbrug af
råstoffer eller andre hjælpemidler.

6.6.3 Forbrug af råvarer og hjælpestoffer
Forbrug af råvarer og hjælpestoffer for etape 1 for 2013 er anført i Tabel 6-4.
Forbrug

Enhed

Total mængde

Dieselolie, internt forbrug

Liter

78.185

El

kWh

88.488

m3

196

l

400

Ton

1882

Vandforbrug
Smøreolie
Daglig afdækning og interimsveje i form af jord

Tabel 6-4:

Forbrug af råvarer og hjælpestoffer for etape 1 for 2013.

Forbruget af råvarer og hjælpestoffer vil i forhold til forbruget for 2013 stige i
fremtiden grundet en forventning om en større årlig mængde affald, der skal deponeres på etape 1.

6.6.4 Klassificering i anlægsklasser
Klassificering af etape 1 er angivet i Tabel 6-5 og er p.t. som følgende:
Enhed

Anlægsklasse

Underinddeling

Hjemmel i BEK
252

1

Blandet affald

-

§ 6 stk. 2

A

Farligt affald

FA1

§ 4 stk. 5

B

Mineralsk affald

MA1

§ 4 stk. 6

C

Farligt affald

FA1

§ 4 stk. 5

D

Mineralsk affald

MA1

§ 4 stk. 6

Tabel 6-5:

Klassificering af etape 1.

Projektet ændrer ikke på de meddelte klassificeringer.
I deponeringsbekendtgørelsen er der angivet grænseværdier for udvaskning af forurenende stoffer fra affald for de enkelte anlægsklasser under laboratorieforhold.

6.6.5 Affaldstyper og – mængder
I dag modtages affald til deponering fra 5 interessentkommuner i I/S RenoNord
Brønderslev, Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild og Aalborg.
Affaldsmængder til deponering i 2013

De indvejede affaldsmængder i 2013 fordelt på affaldsklasser fremgår af Tabel 6-6.
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Affaldsklasse

Affaldstyper

Mængde
(ton)

Enhed

Blandet affald

Blandet deponiaffald. Genbrugsplads

1.929

1

Blandet deponiaffald. Erhverv

9.354

1

Sandblæsningsaffald

210

1

I alt blandet affald

11.492

Asbestholdige byggematerialer. Genbrugspladser

2.733

D og 1

Asbestholdige byggematerialer. Erhverv biler op til
3500 kg

84

D og 1

Asbestholdige byggematerialer. Erhverv

2.637

D og 1

Bundaske forbrænding

395

D

Flyveaske forbrænding

380

D

Mineralsk affald fra erhverv

504

D

Mineralsk affald m.v. afgiftsfrit deponi til dgl.
afdækning og interimsveje

1.882

1, C og D

Mineralsk affald. Erhverv Enhed D

14

D

I alt mineralsk affald

8.628

Farligt affald. Erhverv

47

C

Sandblæsningsaffald med
farlige stoffer

10

C

Bundaske og slagge indeholdende farlige stoffer

27

C

I alt farligt

84

I alt affaldsmængde

20.204

Mineralsk affald

Farligt affald

Tabel 6-6:

51

Tilført affald til deponering på etape 1 – 2013. Tallene er afrundet til den nærmeste ton.

Udvikling i affaldsmængder

De seneste 12 års udvikling i mængder til deponering fra kommunerne i I/S
RenoNord fremgår af Figur 6-7.
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Figur 6-7:

Udviklingen i mængder til deponering.

Fremtidige affaldsmængder

Tabel 6-7 angiver affaldsprognose til deponering.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Farligt

(ton)

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Blandet

(ton)

11.000

11.000

11.000

11.000

11.000

11.000

11.000

11.000

Mineralsk

(ton)

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

Inert

(ton)

0

0

0

0

0

0

0

0

Forurenet jord

(ton)

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Sum

(ton)

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

Tabel 6-7:

Affaldsprognose for deponeringsanlægget i Rærup.

Restlevetid for etape 1, hvis slutkoterne ændres som angivet i lokalplan 5-9-105,
kan ses i afsnit 7.1.
Positivliste
Den udvidede affaldskapacitet, som lokalplan 5-9-105 giver for etape 1, ønsker I/S
RenoNord at bruge til samme affaldstyper, som der hidtil er modtaget på etapen,
hvorfor positivlisten for etapen vil være den samme.

6.6.6 Håndtering af affald
Modtagelse

Kunderne har pligt til at oplyse om affaldets art og oprindelse samt for affald til
deponering at deklarere affaldet efter særlig procedure.
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Personalet ved vægten foretager følgende procedure:

›

Besigtiger læsset via kamera

›

Træffer afgørelse om, hvorvidt affaldet kan modtages på grundlag af deklaration (i tvivlstilfælde foretages proceduren i samråd med miljømedarbejdere i
miljøafdelingen).

›

Anviser, hvor affaldet skal aflæsses.

›

Tilkalder ved modtagelse af deponiaffald maskinfører, der besigtiger ved aflæsning.

›

Indvejer og registrerer affaldet på edb-system.

Personalet på etape 1 udfører følgende:

›

Kontrollerer affald ved aflæsning

›

Meddeler til vejebod om eventuelle fejlsorteringer

›

Meddeler godkendelse/ikke godkendelse til vejebod om deponiaffald

›

Vejleder kunderne.

For affald til deponering følges der særlige procedurer i overensstemmelse med
bekendtgørelse om deponeringsanlæg. Dette indebærer bl.a., at alt affald til deponering skal følges af en af affaldsproducenten udfyldt deklaration for affaldet. Ligeledes skal affaldet kontrolleres både ved indvejning og aflæsning.
Stikprøvekontrol

Der udtages rutinemæssigt stikprøvekontroller af deponeringsegnet blandet affald.
Kontrollen foretages på sorteringspladsen og læsset finsorteres i fraktionerne: Deponeringsegnet, forbrændingsegnet og genanvendeligt materiale.

6.6.7 Indbygning af affaldet
Mineralsk affald

Mineralsk affald er kendetegnet ved ikke-farligt affald, som primært består af uorganisk, mineralsk materiale med et indhold af total organisk kulstof (TOC) på
maksimalt 50 g pr. kg tør prøve. Mineralsk affald må kun i begrænset omfang kunne opløses i eller reagere kemisk med vand.
Asbest er mineralsk affald og deponeres i særskilt enhed til mineralsk affald eller i
en celle på en enhed for blandet affald. Der deponeres ikke-støvende asbest og emballeret støvende asbest. Affaldet dækkes løbende med jord for at mindske risikoen
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for emission af asbestfibre. Der foretages i forbindelse med indbygningen ikke
kompaktering6 af asbestaffaldet, og transport over allerede deponerede materialer
begrænses mest muligt, jf. de særskilte regler for deponering af asbestaffald i deponeringsbekendtgørelsen.
Andre mineralske affaldstyper deponeres i øvrige deponeringsenheder til mineralsk
affald. Disse affaldstyper vil typisk være aske stammende fra kraftværker. I forbindelse med indbygningen foretages ikke særlige tiltag som f.eks. kompaktering.
PCB-holdigt, ikke farligt mineralsk affald (dvs. med et PCB indhold mindre end 50
mg/kg TS og med TOC < 5 %) modtages som blandet bygnings- og nedrivningsaffald. Affaldet deponeres i overensstemmelse med retningslinjerne i bekendtgørelse
om deponeringsanlæg samt Miljøstyrelsens Orientering om håndtering af PCBholdigt bygge- og anlægsaffald af 5. juli 2011.
Blandet affald

Blandet affald er ikke-farligt affald, som består af en blanding af organisk og uorganisk materiale med et indhold af total organisk kulstof (TOC) på 50 g eller mere
pr. kg tør prøve.
Affaldet aflæsses på tippen, hvor kompaktoren udlægger affaldet i et tyndt lag, der
overkøres gentagne gange for at sikre neddeling og effektiv komprimering.
PCB-holdigt, ikke-farligt blandet affald (dvs. med et PCB indhold mindre end 50
mg/kg TS og med TOC > 5 %) modtages som blandet bygnings- og nedrivningsaffald. Affaldet deponeres i overensstemmelse med retningslinjerne i bekendtgørelse
om deponeringsanlæg samt Miljøstyrelsens Orientering om håndtering af PCBholdigt bygge- og anlægsaffald af 5. juli 2011.
Farligt affald

Forurenet jord og andet farligt affald modtages på særskilt enhed til farligt affald.
Jord modtages kun efter anvisning fra oprindelseskommunen. Rærup Deponi godkender analyseresultater og den kommunale anvisning, inden jorden modtages.
Sorteringsegnet affald

Deponiaffald i kategori blandet affald, hvor der ikke i tilstrækkelig grad er frasorteret farligt, genvendeligt og/eller forbrændingsegnet, kan ikke modtages til deponering. I/S RenoNord modtager i stedet dette til sortering. Sorteringen foregår på sorteringspladsen. Deponeringsegnet affald føres til deponi. Forbrændingsegnet affald
køres til forbrænding. Genanvendeligt affald bliver fraført til genanvendelse hos
eksterne dertil godkendte virksomheder.
Midlertidig oplagring af forbrændingsegnet affald

Forbrændingsegnet affald bliver midlertidig oplagret på etape 1.

6

På en kompaktor (en maskine) er et bånd under, der trykker affaldet for at få affaldet til at
fylde mindre. Kompaktering er en proces, hvor man reducere affaldsvolumen.
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6.6.8 Perkolatmængder
Der er gennemført en beregning af perkolatmængde for etape 1 for årene 20112013 på bagrund af klimatiske data fra Dansk Meteorologisk Institut fra vejrstationen i Aalborg Lufthavn. Perkolatberegningerne er baseret på "toplagsmodellen",
der er en simpel vandbalancemetode beskrevet i afsnittet om nedsivning i Miljøstyrelsens projekt "Projekt om jord og grundvand nr. 16, 1995 – Kildestyrke vurdering
af gamle lossepladser". COWI A/S har udviklet en excel-baseret beregningsmodel
af toplagsmodellen til estimering af perkolatmængder.
år

Estimeret perkolatmængde for etape 1
(m3)

Tabel 6-8:

2011

16.070

2012

14.645

2013

12.707

Estimeret perkolatmængde for etape 1 for 2011-2013.

Perkolatmængden er afhængig af nedbørsmængde.
Projektet ændrer ikke på perkolatmængde, der opsamles fra enhederne på etape 1,
da arealet for etape 1 er uændret.

6.6.9 Perkolatkvalitet
Der foretages monitering af perkolat fra enhederne på etape 1 i henhold til miljøgodkendelsen af den 27. december 2005.7
Der er udtaget perkolatprøver fra enhederne 1, A og B siden januar 2009, mens der
er udtaget perkolatprøver for enhed C siden april 2011. For enhed D er der udtaget
perkolatprøver siden september 2012. Beskrivelser af perkolatkvaliteten i det følgende afsnit er til og med udgangen af 2013. NVOC (Non Volatile Organic Compound) beskriver udvaskningen af organisk stof, mens COD (Chemical Oxygen
Demand) er direkte sammenhængende med indholdet af organisk stof samt andre
reducerede forbindelser. AOX er forkortelser for adsorberbart organisk halogen.
Enhed 1

pH har i hele måleperioden ligget stabilt omkring 8. Klorid ligger i 2013 i intervallet 2600-2960 mg/l. Sulfat ligger i 2013 mellem 1950 og 2190 mg/l.
NVOC fluktuerer en del, men dog med en tendens til lavere værdier i de sidste 3 år
end i måleperiodens 2 første år. Kviksølv har været stigende i 2011-2012, men er i
2013 igen faldet til under detektionsgrænsen.

7

Godkendelse til etablering og ibrugtagning af nye deponeringsenheder på Rærup Losseplads af den 27. december 2005.
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COD er faldende og ligger ved seneste måling på 510 mg/l. Phenol har en faldende
tendens fra 590 µg/l i 2008 til 21 µg/l i 2013.
Enhed A

pH ligger på 7,2-8,6 og er stigende i måleperioden fra neutral til let basisk. Klorid
ligger på 85-1950 mg/l med en top i 2011, hvorefter niveauet er faldende og er ved
den seneste måling 630 mg/l. Sulfat ligger på 135-3870 mg/l og er ved seneste måling 2100 mg/l.
NVOC har en svagt stigende tendens igennem hele perioden og er ved seneste måling 83 mg/l.
Krom er stigende i måleperioden, og således ses den højeste værdi i 2013 på 0,02
mg/l. Kobber har tilsvarende en stigende tendens, og er ved den seneste måling
steget til 0,16 mg/l. Nikkel og zink har et ens forløb med stigende værdier indtil
2011, hvorefter der ses faldende værdier. Bly og cadmium har det samme forløb
med en top i 2010, hvorefter de tre efterfølgende år har ligget konstant lavt.
For COD ligger den hidtil højeste værdi i 2013, med undtagelse af en top på 1300
mg/l i 2011, på et niveau omkring 200 mg/l. For AOX ses den hidtil højeste værdi i
2013 på 1,0 mg/l.
Enhed B

pH ligger på 7,4-8,6 og perkolatet er i de fleste målinger svagt basisk. Klorid har i
perioden 2011-2013 ligget stabilt, men er ved den seneste måling faldet til 130
mg/l. Sulfat har ligget mellem 300 og 500 mg/l i måleperioden, men i 2013 sås ved
alle fire målinger højere værdier, højest ved senest måling, hvor den lå på 750
mg/l.
NVOC har ligget på et stabilt niveau siden sommeren 2011 med den laveste registrerede værdi i 2013 på 40 mg/l.
For nikkel ses igennem måleperioden en stigende tendens med den højeste værdi
ved seneste måling på 0,03 mg/l. Bly har i perioden 2009-2012 ligget stabilt i intervallet 0,004-0,006 mg/l, men i 2013 er den steget til 0,008 mg/l.
COD er efter en top i 2009 faldet og er med 120 mg/l ved seneste måling den laveste i perioden. For AOX er den højeste værdi i perioden registeret i 2013 på 0,53
mg/l.
Enhed C

Bortset fra den første måling i 2009, hvor pH lå på 12, har værdien været ret stabil
omkring 9,5. I 2013 er den dog steget til værdier omkring 10.
For klorid ses en stigende tendens og de senest målte niveauer ligger mellem 5000
og 6000 mg/l. For sulfat ses en stigende tendens fra 2012 til 2013, og de højest
målte værdier på 6740 mg/l ses ved de to seneste målinger.
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NVOC er stigende igennem perioden og er ved den seneste måling den højeste
værdi på 200 mg/l. COD er steget i 2013 og den seneste registrerede værdi er således den højeste i perioden 370 mg/l.
For cadmium, krom, kobber, kviksølv, nikkel, bly, zink, totalkulbrinter, AOX og
phenol foreligger der kun to analyser. For disse stoffer er dataene ikke tilstrækkelige til at beskrive en udvikling i koncentrationen.
Enhed D

pH ligger mellem 8 og 9. For klorid og sulfat ses en stigende tendens senest med
målte værdier på henholdsvis 570 mg/l og 930 mg/l. Udviklingen skal følges idet
størstedelen af den aske I/S RenoNord modtager i dag modtages som mineralsk
affald på enheden, idet asken er blevet klassificeret som ikke-farligt affald.
NVOC er stigende igennem den målte periode med den seneste og højeste værdi på
43 mg/l.
For ammonium, AOX, phenol og total kulbringer er der kun en måling. For bly,
kviksølv, zink, COD, cadmium, krom, kobber og nikkel er der kun to målinger. For
disse stoffer er dataene ikke tilstrækkelige til at beskrive en udvikling i koncentrationen.

6.6.10 Støj
I forbindelse med driften af etape 1 er der følgende kilder, som giver et støjbidrag
til omgivelserne.

›

Lastbiltrafik til og fra.

›

Kørsel med kompaktor på deponeringsenheder.

›

Intern kørsel med gummihjulslæsser og gravemaskiner.

6.6.11 Gasindvindingsanlæg, indretning og drift
På etape 1 er der ikke etableret et system til gashåndtering.
Der deponeres primært affaldsfraktioner med meget begrænset indhold af bionedbrydeligt affald på etape 1. Det forventes derfor kun at give anledning til en ringe
produktion af metangas herfra.
Efter nedlukning af de enkelte enheder på etape 1 agter I/S RenoNord at gennemføre årlige moniteringer af metanemissionen. I det omfang det viser sig, at der fra de
nedlukkede enheder er en væsentlig og uacceptabel emission (f.eks. ved at metangasproduktionen overstiger den fremtidige slutafdæknings omsætningskapacitet)
vil I/S RenoNord etablere den nødvendige opsamling og affakling /udnyttelse af
gassen.
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6.6.12 Afhjælpning af gener af lugt, støv, skadedyr etc.
På etape 1 er det muligt at modtage slam eller slamlignende affaldstyper, der potentielt kan give anledning til lugtgener. Det er dog en begrænset mængde slam, der
deponeres på etape 1. Ved modtagelse af sådanne lugtende affaldstyper dækkes
disse umiddelbart efter deponering for at mindske udbredelsen af lugt mest muligt.
I tørre perioder kan der forekomme støvgener i forbindelse med drift af etape 1.
Støvgener begrænses gennem følgende tiltag:

›

Særligt støvende affald udlægges straks efter modtagelse og overdækkes med
jord eller andet ikke støvende affald.

›

Støvende affald som asbest, aske mv. leveres og deponeres emballeret eller
befugtet. Ikke-støvende cementbundet asbest dækkes løbende med sand for at
undgå støvdannelse.

›

Arealer og interimsveje befæstet med stabilt grus vandes i tørre perioder for at
binde støvet.

Skadedyr som f.eks. rotter kan tiltrækkes af deponeret affald såfremt dette kan fungere som føde. Gennem kontrol af affaldet og effektiv kompaktering mindskes tilgængeligheden af mulige fødeemner.
Personalet er ligeledes opmærksomt på tilstedeværelsen af skadedyr. Konstateres
der skadedyr, kontaktes skadedyrsekspert, således at en effektiv bekæmpelse kan
iværksættes.
Papir, plast og andre lette materialer vil kunne give anledning til affaldsflugt i forbindelse med blæsevejr. Affaldsflugt bekæmpes ved løbende kompaktering og afdækning af det modtagne affald. Desuden foretages der løbende indsamling af affald på Rærup Deponis arealer. Arealer uden for Rærup Deponi kontrolleres jævnligt for affald og rengøres herfor om nødvendigt.

6.6.13 Lysforhold
Af hensyn til de trafikale og sikkerhedsmæssige forhold er der i de mørke perioder
af året belysning på Rærup Deponi i åbningstiden kl. 7 til 16. Belysningen er monteret på master på en måde, så lystet ikke blænder trafikanter eller beboere i området.
Det kan blive nødvendigt at opsætte flere lysmaster, som i givet fald opsættes, så
de ikke generer omkringboende.
Det vurderes, at belysningen ikke påvirker natur- og landskabsværdierne, bl.a. fordi
deponiet ligger i et område, hvor der i forvejen findes mange belyste anlæg, bl.a.
vindmøller, Nordjyllandsværket, Aalborg Portland og trafikanlæg.
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6.6.14 Vindgener
Rærup Deponi ligger i et område med spredt bebyggelse. Beboelser ligger mere
end 300 m fra deponiet. Den store afstand gør, at der næppe kan opstå vindgener
ved de nærmeste boliger.

6.6.15 Nedlukning og efterbehandling
Slutafdækning

De enkelte enheder skal slutafdækkes, når enhederne når den planlagte terrænudformning angivet i lokalplan 5-9-105. Ved slutafdækning sikres kontrol med indsivning af overfladevand til affaldet og dermed med perkolatdannelsen.
Slutafdækningen har en samlet lagtykkelse på ca. 1,0 m.
Efterbehandling

Efter nedlukning fortsætter driften af perkolatopsamlingssystemer, behandling af
perkolat, opsamling og behandling af deponigas – i det omfang et sådant er etableret, samt af kontrolsystemer indtil det tidspunkt, hvor de enkelte enheder på etape 1
kan overgå til passiv drift.

6.6.16 Drift- og vedligeholdelsesinstrukser
For Rærup Deponi foreligger der drifts- og vedligeholdelsesinstrukser. Disse instrukser fastlægger aktiviteter tilknyttet deponeringsanlægget, herunder etape 1,
med det formål at sikre korrekt udførelse af aktiviteterne og for minimering af
uheld og påvirkninger på medarbejderne og på miljøet og at det i øvrigt sker i
overensstemmelse med miljøgodkendelsen.
Der vil tillige være regelmæssig kontrol og eftersyn af brønde, pumper, dræn, kontrol af maskiner og udstyr, så nedbrud, funktionsstop og uheld kan forebygges og
evt. uheld kan opdages i tide og konsekvenserne minimeres.
Alle dræn- og transportledninger tilknyttet etape 1 er etableret således, at det er
muligt at foretage spuling og eftersyn, både under driften og efter den enkelte deponeringsenhed er nedlukket.
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7

Undersøgte alternativer

I forbindelse med etablering af deponeringsanlægget blev der i 1988 vedtaget specialtillæg nr. 7 til Regionplan Nordjylland. I specialtillæg nr. 7 er lokaliseringsovervejelserne i forbindelse med udpegning af et område til etablering af en ny losseplads beskrevet:
”Reno-Nord I/S iværksatte i 1984 en undersøgelse af mulighederne for at etablere
en eller flere lossepladser (og fyldpladser) i de 7 kommuner i interessentselskabet.
I december måned samme år fremsendte selskabet til Nordjyllands amtskommune
et forslag med 3 alternative placeringsmuligheder for en kontrolleret losseplads
enten i Rærup, i Nørholm Enge eller øst for forbrændingsanlægget i Aalborg Øst.
Ud fra en samlet vurdering af de landskabelige forhold, jordens landbrugsmæssige
kvalitet og grundvandsbeskyttelsen pegede amtskommunen på området ved Rærup
som det bedst egnede sted til placering af en kontrolleret losseplads.”
Beliggenheden for projektområdet er ideel fordi:

›

Arealet i forvejen er udlagt og benyttet til de samme aktiviteter der ansøges
om.

›

Etape 1 ligger udenfor områder med drikkevandsinteresser og udenfor indvindingsopland til alment vandværk.

›

Grundvandet under etape 1 ikke strømmer til et område med drikkevandsinteresser eller særlige drikkevandsinteresser eller til indvindingsopland.

›

Etape 1 kan drives på lokaliteten uden at påføre omgivelserne forurening, som
er uforeneligt med hensyn til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.
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Projektet omfatter en forøgelse af deponeringsvolumen gennem ændring af terrænkoter på etape 1, så den maksimale endelige terrænkote ændres fra p.t.19 til 25.
Ud over deponeringen er målet med projektet, at etape 1 efter endt deponering skal
henligge som naturområde (evt. med mulighed for at dyrke fritidsinteresser, såfremt det ikke indskrænker de omkringliggende virksomheders fortsatte drift og
udviklingsmuligheder). For øvrige forhold, herunder vejadgang, indretning og drift
af etape 1 er projektet identiske med 0-alternativet.
Da der er tale om ændring af et eksisterende anlæg, er der er ikke overvejet alternative placeringer. I VVM-redegørelsen og miljørapporten behandles derfor kun 0alternativet, der svarer til den forventede udvikling, hvis projektet ikke gennemføres.

7.1

0-alternativ

Med 0-alternativet var det forudsat, at området, når efterbehandlingen har fundet
sted, kunne anvendes til landbrug eller rekreative formål (skiterræn o.lign.)

Levetid
fra 1/12014

Restkapacitet
(31/122013)

Restkapacitet
(31/122013)

Enhed

Affaldstype

Ved 0-alternativet vil højde af bakkeøen og dermed deponeringskapacitet på etape
1 ikke blive forøget. Ved 0-alternativet er der pr. 1. januar 2014 følgende restkapacitet for affald:

1

Blandet affald

97.045 m3

87.340 tons

Ca. 8 år*

A+C

Farligt affald

-1782 m

-1337 tons

Ingen

B+D

Mineralsk affald

517 m3

466 tons

Ca. ½ måned**

Tabel 7-1:

3

Ved 0-alternativ.*Med en affaldsindfyldning på 11.000 tons årlig (blandet affald). **Med en affaldsindfyldning på 13.000 tons årlig (mineralsk affald)

Ved 0-alternativet er det ikke længere muligt at modtage mineralsk affald og farligt
affald på Rærup Deponi, medmindre der etableres nye enheder på Rærup Deponi
til disse affaldstyper.
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8

Miljøvurdering

8.1

Landskab - synlighed

8.1.1 Metode
Kortlægning og vurdering af påvirkningen af landskabet tager udgangspunkt i en
inddeling i direkte og indirekte påvirkning:

›

Direkte påvirkning, hvor Rærup Deponi, herunder etape 1 betyder, at de eksisterende strukturer og landsskabsformer ændres.

›

Indirekte påvirkning, hvor Rærup Deponi, herunder etape 1 betyder, at oplevelsen og muligheden for at aflæse landskab påvirkes. I dette projekt består
den indirekte påvirkning alene af visuel påvirkning af oplevelsen af landskab.

For at kunne lave en korrekt vurdering af synligheden opbygges en 3D landskabsmodel af området og en 3D model af bakkeøen placeres i 3D landskabsmodellen.
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Figur 8-1:
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Valgte visualiseringspunkter. Fra kysten på Rørdal- halvøen (Park Alle ved
Hesteskoen), 2) Fra Limfjordsstien ved havbundsedimentdeponiet, 3) Fra rasteplads ved Limfjordsstien/Rærupvej, 4) Fra Halsvej ved motorvejsbroen, 5)
Fra hjørnet ved Halsvej, 6) Fra Nefovej.

Ved udvælgelse af fotopositioner er der valgt punkter, hvor offentligheden normalt
færdes og vil kunne se Rærup Deponi samt evt. udsigtspunkter med offentlig adgang. Visualiseringspunkterne er desuden valgt på de steder, hvor både Nordjyllandsværket og deponiområderne er synlige. På hver af de valgte fotopositioner
placeres kameraet (Leica D-LUX 4, 3:2) på stativ og positionen af kameraets position og en række kontrolpunkter i billedet måles af landinspektør med præcisions
GPS. Derved kan kameraets position, retning og brændvidde verificeres og overføres præcist til 3D modellen.
Visualiseringer er fremstillet ved, at der er beregnet et billede af 3D modellen af
Rærup Deponi. Dette er overført til fotoet optaget på stedet og indpasset i billedet,
således at der tages højde for forhold som lys og skygge, dis og indpasning foran/bagved elementer i terrænet.
Visualiseringerne er udarbejdet af Arkitektfirmaet Rottbøll ApS. Der er udarbejdet
visualiseringer af bakkeøen fra lokalplan 5-9-105 og af bakkeøen fra lokalplan 15013. Visualiseringer i større format kan ses i Bilag F.
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Vurdering

Vurderingen af den direkte påvirkning omfatter en gennemgang af påvirkningen af
de kortlagte forhold, samt en vurdering af, om påvirkningen vurderes at være
væsentlig. Denne vurdering afhænger dels af områdets karakter, dels af
påvirkningens omfang.
For de indirekte visuelle påvirkninger vurderes Rærup Deponis synlighed, og det
angives om synligheden medfører en væsentlig påvirkning af oplevelsen af landskaber. En væsentlig påvirkning kan være, at værdifulde udsigter i landskabet sløres af Rærup Deponi. Samtidig er det vigtigt, at deponiet indpasses i det øvrige
landskab.

8.1.2 Eksisterende forhold
Rærup Deponi ligger i kystnærhedszonen i et område, der er præget af store tekniske anlæg: Kraftværk, havbundsedimentdeponi, vindmøller og højspændingsledninger. I forbindelse med etablering af deponiet blev der planlagt en større landskabsmodellering i området. I lokalplan 15-013 fra 1987 blev den maksimale, endelige terrænkote Rærup Deponi fastlagt til 20. For den del af deponiet, hvor etape
1 ligger, er den maksimale endelige terrænkote fastlagt til 19.
Visualiseringerne af eksisterende forhold med de deponihøjder, som allerede er
godkendt i lokalplan 15-013 er vist i Figur 8-2 - Figur 8-7 i afsnit 8.1.4 sammen
med visualiseringerne af projektet, for at muliggøre en sammenligning af eksisterende og fremtidige forhold.

8.1.3 0-alternativ
Forholdene i 0-alternativet svarer til beskrivelsen af eksisterende forhold.

8.1.4 Projektet
I lokalplan 5-9-105´s bestemmelse 5.1 og 7.1 er der fastsat bestemmelser om deponiets omfang og placering. For driftsfasen gælder, at bakkeøen så vidt muligt skal
færdiggøres og efterbehandles i etaper, så omgivelserne skæmmes mindst muligt. I
deponeringsperioden kan der deponeres i en overhøjde på indtil 5 m. Dette medfører, at der i driftsfasen kan være perioder, hvor bakkeøens højde vil overstige det,
der er vist i visualiseringerne af projektet i Figur 8-2 - Figur 8-7, der viser deponiets visuelle påvirkning efter nedlukning. Figurerne er vist i Bilag F i større format.
På fotos med "Eksisterende forhold" er med hvid stipling vist de deponihøjder, som
allerede er godkendt i lokalplan 15-013.
Fotos med "Fremtidige forhold" viser deponiet efter nedlukning. For Rærup Deponi ændres toppunktet fra kote max. 20 til max. 25 (angivet med hvid stipling). Der
er også (med hvid stipling og pile) vist en evt. senere forøgelse af deponi-højden på
havbundsedimentdeponiet / kraftværksdeponiet fra kote max. 12 til max. 15 hhv.
20 på toppunkterne, som det er muligt ifølge kommuneplanen og illustreret på lokalplan 5-9-105´s Bilag 2. Endvidere er vist Nordjyllandsværkets fremtidige biomassedeponi (måler 40 m i højden, 50 m i bredden og 210 m i længden), som er
omfattet af lokalplan 5-9-101.
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Ud fra visualiseringerne af de fremtidige forhold kan det konkluderes, at den forøgede toppunktshøjde på indtil 5 m for Rærup Deponi og indtil 8 m for havbundsedimentdeponiet og Nordjyllandsværkets deponi, som angivet i kommuneplanrammen, ikke ændrer landskabet i væsentlig grad i forhold til de hidtil gældende deponeringsmuligheder. Den visuelle effekt af den forøgede højde på bakkeøerne bliver
størst set fra hjørnet Halsvej-Sømærkevej (se visualisering nr. 5, Figur 8-6).

Figur 8-2:

Visualisering 1: Set fra kysten på Rørdal-halvøen (Park Allé). Deponierne set
fra fritidsbebyggelsen ved Hesteskoen. Rærup Deponi ligger i en afstand af ca.
2 km. Den visuelle ændring af deponihøjden er beskeden.
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Figur 8-3:

Visualisering 2: Set fra Limfjordsstien ved havnesedimentdeponiet. Deponierne
set fra Limfjordsstien. Rærup Deponi ligger i en afstand af ca. 1 km og skjules
næsten af den forøgede højde på havbundsedimentdeponiet ved Limfjorden.
Især lægger man mærke til, at Nordjyllandsværkets beholderanlæg skjules lidt
mere.
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Figur 8-4:

67

Visualisering 3: Set fra rasteplads ved Limfjordsstien / Rærupvej Deponierne
set fra kysten. Rærup Deponi ligger i en afstand af ca. 1,8 km. Den visuelle ændring er beskeden. Især lægger man mærke til, at Nordjyllandsværkets beholderanlæg skjules lidt mere.
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Figur 8-5:

Visualisering 4: Set fra Halsvej ved motorvejsbroen Deponierne set fra Halsvej
ved motorvejsbroen. Rærup Deponi ligger i en afstand af ca. 1,4 km. Den visuelle ændring er beskeden.
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Figur 8-6:
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Visualisering 5: Set fra hjørnet Halsvej-Sømærkevej Øst Deponierne set fra
nord, ved hjørnet af Halsvej-Sømærkevej (Øst). Rærup Deponi ligger i en afstand af ca. 0,6 km. Den visuelle ændring betyder, at bakkeøerne fremtræder
mere markant i landskabet og at Nordjyllandsværkets bygninger, beholderanlæg mv. delvis skjules.
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Figur 8-7:

Visualisering 6: Set fra Nefovej Deponierne set fra øst ved Nefovej. Rærup Deponi ligger i en afstand af ca. 1 km. I forhold til den nugældende mulige højde
giver den forøgede deponihøjde kun en beskeden ændring af landskabet.

8.1.5 Kumulative effekter
Landskabet, hvor Rærup Deponi ligger, er præget af store tekniske anlæg, og det
vurderes, at forøgelse af højde på Rærup Deponi ikke ændrer landskabet væsentligt.

8.2

Landskab – skygge

8.2.1 Metode
Skygge

Der er udarbejdet skyggevisualiseringer til belysning af bakkeøens konsekvenser. I
disse visualiseringer er sammenlignet den hidtil gældende højde på maks. kote 20
(jf. lokalplan 15-013) med den øgede højde på maks. kote 25 (jf. lokalplan 5-9105).
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I skyggevisualiseringerne er der lagt vægt på at vise i hvilket omfang bakkeøen for
Rærup Deponi belaster det beskyttede naturområde, der ligger umiddelbart nordøst
for Rærup Deponi og de nærmeste boliger med skygge.
Der er udarbejdet visualiseringer for 8 repræsentative datoer i løbet af et år:

›
›
›
›
›
›
›
›

19. marts
27. marts
25. maj
20. juli
17. september
22. september
17. oktober
21. december

Tidspunkt for visualiseringerne for begge lokalplaner er den samme.
Skyggevisualiseringerne er dannet med visualiseringsprogrammet 3ds Max, der
kan beregne skyggekast præcist under de rigtige forudsætninger.
Som skygge modtagende flade, er anvendt COWIs laserscannede terrænmodel fra
2006, DDH, der er et 2 m net i xy planen med en laserbestemt nøjagtighed i hvert
netpunkt på 10 cm i højden på veldefinerede flader. DDH er en terrænmodel dvs.
uden træer og bygninger. Der er valgt en terrænmodel, da man så kan se skyggekastningen fra projektet alene.
3D-modellen af Rærup Deponi er dannet ud fra højdekurver som vist på lokalplanernes reetableringsplan. Hver højdekurve er tildelt en kote i z svarende til højdekurvens værdi. Ud fra 3D koterne er der derefter dannet en 3D flade af reetableringsplanen.
På reetableringsfladen og terrænmodellen er der lagt et ortofoto henover med Rærup Deponis højdekurver vist gennemsigtigt. Der hvor der er vist 3D træer på planen er der sat 3D træobjekter på i modellen i 3ds Max. Træhøjden på 3Dobjekterne er sat til max 10 m´s højde (med en variation på op til 2 m for at danne
lidt variation i skyggerne). Træer der er markeret enkeltvis er alle tildelt en højde
på 10 m.
Skyggerne er dannet ved at sætte solen i 3ds Max på dansk normaltid (UTC+1) og
dato og skyggerne er beregnet/renderet til visualiseringer.
Når der er sommertid en given dato, er tiden der er tilskrevet visualiseringen vist
med Dansk normaltid + 1 time (UTC+2), svarende til at klokken er en time foran
om sommeren. For at verificere at solhøjden i 3ds Max er korrekt er solhøjder og
solplacering verificeret med solhøjder fundet på hjemmesiden "Astronomical
Applications Department of the U.S. Naval Observatory"
http://aa.usno.navy.mil/data/docs/AltAz.php."
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Vurdering

Der er gennemført en vurdering af om bakkeøen for Rærup Deponi giver skyggegener ved de nærmeste boliger (nord og nordøst for Rærup Deponi) og ved det beskyttede naturområde, der ligger umiddelbart nordøst for Rærup Deponi. Denne
vurdering er gennemført ud fra en kortlægning af, hvor meget og hvor ofte bakkeøen skygger disse områder med hhv. lokalplan 5-9-105 og 15-013.

8.2.2 Eksisterende forhold
Der er ikke foretaget skyggevisualiseringer under driftsfasen. Bakkeøen for Rærup
Deponi belaster omgivelserne mindre under driftsfasen end efter nedlukningen.
Visualiseringer med lokalplan 15-013 efter nedlukningen er vist i Figur 8-8 til Figur 8-20. Visualiseringer i et større format og uden optegning med pink kan ses
i Bilag G.

Figur 8-8:

19. marts Kl. 16.30. Det markerede område (pink) ligger i skygge for Rærup
Deponi.
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Figur 8-9:

19. marts Kl. 17.45. De markerede områder (pink) ligger i skygge for Rærup
Deponi.

Figur 8-10:

19. marts Kl. 18.00. De markerede områder (pink) ligger i skygge for Rærup
Deponi.
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Figur 8-11:

27. marts Kl. 18.19. De markerede områder (pink) ligger i skygge for Rærup
Deponi.

Figur 8-12:

25. maj Kl. 19.30. Det markerede område (pink) ligger i skygge for Rærup Deponi.

http://projects.cowiportal.com/ps/A054278/Documents/3 Projekt dokumenter/VVM/Miljøvurdering VVM og kommuneplantillæg hoved.docx

Udvidelse af Rærup Deponi (etape 1) Miljørapport – VVM og MV

75

Figur 8-13:

25. maj Kl. 20.14. Det markerede område (pink) ligger i skygge for Rærup Deponi.

Figur 8-14:

20. juli Kl. 19.30. Det markerede område (pink) ligger i skygge for Rærup Deponi.
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Figur 8-15:

17. september 2014 Kl. 18.05. De markerede områder (pink) ligger i skygge for
Rærup Deponi.

Figur 8-16:

22. september Kl 16.30. Det markerede område (pink) ligger i skygge for Rærup Deponi.
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Figur 8-17:

17. oktober Kl. 16.37. De markerede områder (pink) ligger i skygge for Rærup
Deponi.

Figur 8-18:

21. december Kl 10.00
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Figur 8-19:

21. december Kl. 12.00

Figur 8-20:

21. december Kl. 14.53. Det markerede område (pink) ligger i skygge for Rærup Deponi.

Tabel 8-1 angiver, hvor meget naturområdet nordøst for Rærup Deponi samt den
nærmeste beboelse nord og nordøst for Rærup Deponi ligger i skygge pga. deponiet ved forskellige datoer.
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Tabel 8-1:
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Kommentarer til visualiseringerne for lokalplan 15-013.

8.2.3 0-alternativ
0-alternativet svarer til eksisterende forhold.

8.2.4 Projektet
Der er ikke foretaget skyggevisualiseringer under driftsfasen. Ligesom ved de eksisterende forhold vil bakkeøen for Rærup Deponi belaste omgivelserne mindre under driftsfasen end efter nedlukningen.
Visualiseringerne med lokalplan 5-9-105 efter nedlukningen er vist i Figur 8-21 til
Figur 8-33. Visualiseringer i et større format og uden optegning med pink kan ses
i Bilag G.
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Figur 8-21:

19. marts Kl. 16.30. De markerede områder (pink) ligger i skygge for Rærup
Deponi.

Figur 8-22:

19. marts Kl. 17.45. De markerede områder (pink) ligger i skygge for Rærup
Deponi.
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Figur 8-23:

19. marts Kl. 18.00. De markerede områder (pink) ligger i skygge for Rærup
Deponi.

Figur 8-24:

27. marts Kl. 18.19. De markerede områder (pink) ligger i skygge for Rærup
Deponi.
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Figur 8-25:

25.maj Kl. 19.30. De markerede områder (pink) ligger i skygge for Rærup
Deponi.

Figur 8-26:

25. maj Kl. 20.14. De markerede områder (pink) ligger i skygge for Rærup
Deponi.
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Figur 8-27:

20. juli Kl. 19.30. De markerede områder (pink) ligger i skygge for Rærup
Deponi.

Figur 8-28:

17. september Kl. 18.05. De markerede områder (pink) ligger i skygge for
Rærup Deponi.
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Figur 8-29:

22. september Kl. 16.30. De markerede områder (pink) ligger i skygge for Rærup Deponi.

Figur 8-30:

17. oktober Kl. 16.37. Det markerede område (pink) ligger i skygge for Rærup
Deponi.
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Figur 8-31:

21. december Kl. 10. De markerede områder (pink) ligger i skygge for Rærup
Deponi.

Figur 8-32:

21. december Kl. 12. De markerede områder (pink) ligger i skygge for Rærup
Deponi.
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Figur 8-33:

21. december Kl. 14.53. Det markerede område (pink) ligger i skygge for Rærup Deponi.

Tabel 8-2 angiver, hvor meget naturområdet nordøst for Rærup Deponi samt den
nærmeste beboelse nord og nordøst for Rærup Deponi ligger i skygge pga. deponiet ved forskellige datoer.
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Tabel 8-2:

87

Kommentar til visualiseringerne for lokalplan 5-9-105

Vurdering/sammenligning
Sammenligning af lokalplan 5-9-105 med lokalplan 15-013

Skyggen fra bakkeøen for Rærup Deponi skygger i begge planer naturområdet, den
nærmeste beboelse nord og nordøst for Rærup Deponi. Forskel mellem planerne er,
at tidspunktet for, hvornår disse områder bliver skygget, sker for lokalplan 15-013
senere på dagen end for lokalplan 5-9-105.
Naturområdet nordøst for Rærup Deponi

Skyggens betydning for naturområder afhænger både af, i hvilket omfang området
kommer til at ligge i skygge og af, hvilken type natur der er tale om.
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Der vil ikke være nogen dage på året, hvor skyggen fra bakkeøen med lokalplan 59-105 og lokalplan 15-013 ikke skygger naturområdet (mosen og vandhul) nordøst
for deponiet.
Den dato, hvor skyggen fra bakkeøen skygger naturområdet mest arealmæssig og
tidsmæssig, er den 19/3 (forårsjævndøgn) og den 22/9 (efterårsjævndøgn). Her vil
skyggen fra bakkeøen med lokalplan 5-9-105 begynde at skygge naturområdet 2
timer før solnedgang.
Med lokalplan 15-013 vil skyggen fra bakkeøen den 19/3 (forårsjævndøgn) og den
22/9 (efterårsjævndøgn) begynde at skygge naturområdet 42 min før solnedgang.
Fra den 25/5 og til den 20/7 er det kun den sydlige del af naturområdet, der bliver
ramt af skyggen fra bakkeøen. I perioden mellem den 25/5 og 20/7 vil skyggen fra
bakkeøen med lokalplan 5-9-105 begynde at skygge den sydlige del af naturområdet ca. 1 ½ time før solnedgang og for lokalplan 15-013 vil det være 27 min før
solnedgang.
Desto flere dage, der går efter den 20/7, vil den del af naturområdet, der bliver ramt
af skyggen fra bakkeøen, blive større og større, dog indtil den 22/9, hvor området
med skygge igen er størst. Modsat gør sig gældende for perioden mellem den 19/3
og den 25/5.
Naturområdet nordøst for deponiet er registreret som § 3 sø og mose. Luftfoto af
området viser, at arealet er tilgroet med tagrør, træer og buske, som i sig selv skygger i området. COWI A/S har i august 2012 gennemført besigtigelse af området,
som viser, at der ikke findes værdifuld vegetation i området. Det er domineret af
pilekrat og eutrof højstaudevegetation med især stor nælde. Vandhullerne rummer
en bestand af ynglende butsnudet frø og et som tidligere er kendt for den ynglende
bilag IV-art løgfrø. Begge vandhuller er imidlertid tilgroede med enten piletræer
eller tagrør. Samlet set vurderes det, at de begrænsede perioder, hvor bakkeøen
skygger for naturarealet, derfor ikke vil have væsentlig negativ effekt for naturområdet.
Den nærmeste beboelse nord for deponiet

Det er kun om vinteren, at skyggen fra bakkeøen med lokalplan 5-9-105 og lokalplan 15-013 vil skygge den nærmeste beboelse nord for Rærup Deponi.
Den dato, hvor skyggen fra bakkeøen skygger beboelsen mest arealmæssig og
tidsmæssig, er den 21/12. Her vil skyggen fra bakkeøen med lokalplan 5-9-105
begynde at skygge for beboelsen i 46 min. før solnedgang. For samme dato vil
skyggen fra bakkeøen med lokalplan 15-013 begynde at skygge for beboelsen i 29
min før solnedgang.
Ifølge DMI's klimadata for Nordjylland (1961-1990) er der 42 solskinstimer i december. Med de få solskinstimer, der er i december, er sandsynligheden for, at den
21/12 er overskyet, stor. De antal minutter, der er angivet, hvor beboelsen ligger i
skygge, skal ses som den værst tænkelige situation, idet det er antaget, at solen
skinner den 21/12 ved solnedgang.
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Den nærmeste beboelse nordøst for deponiet

I perioden den 27/3 til og med 17/9 rammer skyggen fra bakkeøen med lokalplan
5-9-105 og lokalplan 15-013 ikke den nærmeste beboelse nordøst for deponiet.
I de resterende dage på året rammer skyggen fra bakkeøen beboelsen. Den dato,
hvor skyggen fra bakkeøen skygger beboelsen mest arealmæssig og tidsmæssig, er
den 17/10. Her vil skyggen fra bakkeøen med lokalplan 5-9-105 begynde at skygge
for beboelsen i 1 time og 36 min før solnedgang. For samme dato vil skyggen fra
bakkeøen med lokalplan 15-013 begynde at skygge for beboelsen i 1 time og 19
min før solnedgang.
Ifølge DMI's klimadata for Nordjylland (1961-199) er der 87 solskinstimer i oktober. De antal timer og minutter, der er angivet, hvor beboelsen ligger i skygge, skal
ses som den værst tænkelige situation, idet man her har antaget, at solen skinner
den 17/10 ved solnedgang.
Samlet vurdering for de nærmeste beboelser

Samlet viser visualiseringerne således, at etablering af en bakkeø i op til kote 25
ikke vil medføre væsentlige skyggegener for nærmeste beboelser i området.

8.2.5 Kumulative effekter
Eventuelle skyggegener ved de nærmeste boliger og naturområder fra øvrige anlæg
og deponier i området er ikke undersøgt i forbindelse med denne miljøvurdering.
Det kan dog ikke udelukkes, at der vil blive skyggekast ved boliger og naturområder fra Nordjyllandsværkets fremtidige biomassedeponi, der kan bliver op til kote
40.
Vindmøllerne i området kaster skygge. Når solen skinner, og når det blæser vil et
areal i møllernes omgivelser blive ramt af roterende skygger fra vingerne. Generne
fra vindmøllernes skyggekast opstår ved hurtige skift mellem direkte lys og kort
glimt af skygge fra vingerne. Skyggekast fra vindmøller har en anden karakter end
den skygge en bakke kaster, og det vurderes ikke, at der vil være kumulativ effekt
mellem de to meget forskellige typer skyggekast.

8.3

Kulturarv

8.3.1 Metode
Kulturværdierne i området beskrives ud fra kommuneplanens bestemmelser og oplysninger om kulturværdier på Danmarks Miljøportal www.arealinfo.dk. Kulturarven omfatter fredede fortidsminder, fredede og bevaringsværdige bygninger, beskyttede sten- og jorddiger, værdifulde kulturmiljøer samt kulturarvsarealer og arkæologiske fundsteder.
Der er ingen fredninger eller fortidsminder inden for etape 1´s område. I vurderingen fokuseres derfor på, om projektet kan få indvirkning på kulturværdier i omgi-
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velserne som følge af den ændrede højde. Denne vurdering baseres på de visualiseringer, de er beskrevet i afsnit 8.1.

8.3.2 Eksisterende forhold
Der er ingen fredninger eller fortidsminder inden for etape 1´s område. Det nærmeste fredede område er et område nordøst for etapen ved Stae omkring Halsvej, hvor
fredningen omfatter et areal med en række registreringer af jernalderbebyggelse.
Afstanden fra deponeringsanlægget til de fredede område er ca. 1,8 km.
Ved besigtigelse i området den 17. juni 2014 blev det konstateret, at den eksisterende bakkeø ikke er synlig fra Jernalderbebyggelse ved Stae.
Ca. 2,8 km nord for etape 1 ligger det fredede institutionsområde Hammer Bakker.

Figur 8-34:

Fredede områder i deponiets omgivelser. Deponeringsanlæggets afgrænsning
er angivet med rød. Grundkort: copyright©Geodatastyrelsen Ortofoto:
DDO®land2012 ©COWI

De nærmeste registrerede beskyttede sten- og jorddiger er registreret ca. 250 – 350
m sydøst for etape 1.
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Figur 8-35:
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Beskyttede diger. De beskyttede diger er vist med gult på figuren. Deponeringsanlæggets afgrænsning er angivet med rød. Grundkort: copyright©Geodatastyrelsen Ortofoto: DDO®land2012 ©COWI

8.3.3 0-alternativ
Med 0-alternativet kan etape 1 etableres i op til kote 19.
Etape 1 ligger i et område præget af tekniske anlæg, herunder Nordjyllandsværket,
vindmøller og højspændingsmaster. Endvidere er afstanden til det fredede område
ved Stae og Institutionsområdet Hammer Bakker stor, og arealerne mellem områderne og etape 1 bevokset. Samlet vurderes det, at etape 1 ikke vil påvirke de fredede områder visuelt eller udsynet fra områderne.

8.3.4 Projektet
Som beskrevet i afsnit 8.3.2 eksisterende forhold, er der ikke kulturelle eller arkæologiske værdier i etape 1´s nærområde. Etape 1 vurderes ikke at påvirke de fredede
områder ved Stae og Hammer Bakker – dette gælder både under drift og efter nedlukning. De registrerede sten- og jorddiger sydøst for etape 1, der ligger inden for
Nordjyllandsværkets område, vil heller ikke blive påvirket af etapen.

8.3.5 Kumulative effekter
Landskabet, hvor etape 1 ligger, er præget af store tekniske anlæg, og det vurderes,
at forhøjelse af terrænkoterne for etape 1 ikke ændrer påvirkningen af kulturværdierne i omgivelserne væsentligt.
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8.4

Friluftsliv

8.4.1 Metode
Eksisterende rekreative muligheder og fritidsfaciliteter i området, som kan blive
direkte eller indirekte påvirket af projektet, f.eks. fra trafik, støj og luftforurening
samt områdets fremtidige muligheder for friluftsliv efter nedlukning af etape 1 beskrives ud fra kommuneplanen, og konsekvenserne for områderne beskrives med
udgangspunkt i de udførte undersøgelser af støj, luftforurening og trafik.

8.4.2 Eksisterende forhold
Limfjordsstien, der er en overordnet rekreativ hovedsti, passerer langs Rærup Deponis afgrænsning mod syd. Det nærmeste område, der anvendes til fritidsformål,
er Rærup Bådelaugs område med klubhus og bådophalerplads, der ligger ved Limfjorden ca. 1 km vest for etape 1. Rekreative anvendelser er vist på Figur 8-36.

Figur 8-36:

Rekreative interesser i nærområdet. Rød stiplede linjer angiver sti.

For Rærup Bådelaug og Limfjordsstien, der ligger inden for konsekvensområdet
omkring deponierne og Nordjyllandsværket, gælder der ikke støjgrænser.
På grund af afstanden fra etape 1 til Bådelauget vurderes det, at Bådelauget ikke
bliver påvirket med uacceptabel luftforurening eller gener fra etapen, og at støjniveauet på baggrund af beregningerne ligger under de vejledende støjgrænser for
sommerhusområder og offentligt tilgængelige rekreative områder.
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8.4.3 0-alternativ
Forholdene i 0-alternativet svarer til eksisterende forhold.

8.4.4 Projektet
Etape 1´s påvirkning af friluftsliv og rekreative interesser vil i driftsfasen svare til
de eksisterende forhold beskrevet i afsnit 8.4.2.
Lokalplan 5-9-105 fastlægger i bestemmelse 3.1, at den efterbehandlede bakkeø
kan anvendes til fritidsaktiviteter (f.eks. kælkning og mountainbiking), men kun i
den udstrækning, det ikke medfører øgede miljøkrav til de omkringliggende virksomheders drift og udviklingsmuligheder.
Med projektet skabes dermed nye fremtidige muligheder for fritidsaktiviteter i et
område, hvor der er god tilgængelighed via Limfjordsstien.

8.4.5 Kumulative effekter
De rekreative interesser i nærområdet, herunder Limfjordsstien og Rærup Bådelaug
ligger inden for konsekvenszonen for etape 1, hvor der kan forekomme miljøbelastning fra Nordjyllandsværket og de øvrige deponier i området.

8.5

Plante- og dyreliv

8.5.1 Metode
Det eksisterende plante- og dyreliv er beskrevet og vurderet dels på baggrund af
eksisterende viden fra kortlægning af § 3-områder og eftersøgning af bilag IV-arter
og dels på baggrund af feltundersøgelser gennemført i august og november 2012.
Resultaterne fra feltundersøgelserne er samlet i en baggrundsrapport ” Plante- og
dyreliv på arealerne i og omkring Rærup Deponi”, Bilag H.

8.5.2 Eksisterende forhold
International naturbeskyttelse

Der skal tages særligt hensyn til internationalt beskyttede arter og naturområder
helt konkret i form af habitat- og fuglebeskyttelsesområder samt Bilag IV-arter,
som kan påvirkes af et anlæg.
De nærmest beliggende Natura 2000-områder er dels Hammer Bakker, H218, i en
afstand af ca. 3,5 km og dels Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal (H15
og F1) med en mindsteafstand på ca. 11. km. Udpegningsgrundlaget for Hammer
Bakker består af en række naturtyper på land og arten stor vandsalamander, medens Habitat- og fuglebeskyttelsesområdet ved Nibe Bredning mm. har en længere
række af både marine og terrestriske naturtyper, dyr, planter og især fugle. På
grund af afstanden til områderne fra etape 1 og etape 1´s karakter, er det vurderet,
at der ikke er risiko for væsentlig påvirkning af områderne og udpegningsgrundla-
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get, hverken fra støj, lys, forurening eller andet. Der er derfor ikke lavet konsekvensvurdering af etape 1´s virkninger på området.
Bilag IV-arter

En række dyr og planter kræver iflg. Habitatdirektivet en streng beskyttelse i hele
deres udbredelsesområde. Det gælder de arter, som er anført på habitatdirektivets
bilag IV.
Der er på den baggrund eftersøgt arter af flagermus, markfirben og padder. Der
blev observeret dværg- og sydflagermus på kanten af området for Rærup Deponi.
Vand- og damflagermus anvender de åbne bassiner ved havsedimentdeponiet mod
sydvest som fourageringsområder. Etape 1 indebærer ingen fjernelser af bygninger,
gamle træer eller andre potentielle yngle- eller rasteområder for flagermus.
Markfirben er eftersøgt i området bl.a. ved udlægning af plader, som blev tilset.
Der blev ikke registreret markfirben, og området vurderes ikke at rumme velegnede
levesteder for arten.
Der er ingen vandhuller på etape 1, og der er således ingen væsentlige yngle- og
rasteområder for padder på etape 1. Der er imidlertid fundet løgfrø (og butsnudet
frø som er fredet men ikke er Bilag IV-art) i et vandhul og moseområde nordøst for
etape 1. Dette § 3-beskyttede område har en mindsteafstand til etape 1 på blot 50
m. Der sker i dag en grundvandssænkning i form af dræning ved etape 1, og denne
grundvandssænkning fortsætter uændret. Det bemærkes, at mosen og vandhullerne
er stærkt tilgroede med især piletræer, tagrør og stor nælde.
Øvrige naturforhold

Der findes ikke § 3-beskyttet natur inden for etape 1 eller Rærup Deponi.
Ingen af de beskyttede § 3-områder, som findes uden for etape 1 vurderes at kunne
påvirkes af etape 1, da her ikke sker opfyldning, udledning af forurening, væsentlige terrænændringer, støj-, lys- eller skyggepåvirkninger.
Feltundersøgelserne på Rærup Deponi viste, at området alene rummer almindelig
natur, almindelige arter og ingen sjældne, rødlistede, fredede, bevaringsværdige
eller beskyttelseskrævende arter.
Etape 1 ligger uden for økologiske forbindelser og Aalborg kommuneplans grønblå struktur.

8.5.3 0-alternativ
0-alternativet vil betyde, at de eksisterende forhold, uden nogen væsentlige naturområder, arter eller levesteder vil opretholdes. Der vil ikke ske retablering af området til natur efter endt opfyldning, og der vil således ikke være mulighed for at skabe flere og bedre levesteder og en øget biologisk mangfoldighed i området.
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8.5.4 Projektet
Driftsfasen

Ændring af den maksimale, endelige terrænkote fra 19 til 25 og de medfølgende
aktiviteter i etape 1 vil være uden væsentlig betydning for plante- og dyrelivet, da
området alene rummer meget almindelige arter og ingen levesteder for bevaringsværdig eller beskyttelseskrævende arter.
Levestedet for løgfrø i det § 3-beskyttede vandhul og mose 50 m nordøst for Etape
1 vurderes ikke at blive påvirket i væsentlig grad, da der ikke foregår aktiviteter
udenfor deponeringsområdet. Der vil ikke ske udledning af forurenende stoffer og
der vil ikke være en væsentlig ændring og påvirkning fra skygge, lys, støj, øget
afvanding eller andet.
De arter af flagermus, som er registreret i området, vil ligeledes være upåvirkede af
projektet, da der ikke sker fjernelse af potentielle yngle- og rasteområder eller væsentlige ændringer af fourageringsområderne.
Samlet set vurderes projektets driftfase at være uden væsentlig betydning for plante- og dyrelivet.
Efter nedlukning

På sigt, når etape 1 er efterbehandlet og delvist beplantet, vil etape 1´s naturindhold
forbedres. Etablering af stejle bakkeskråninger/skrænter ud mod fjorden med et
relativt næringsfattigt vækstmedie, og etablering af arealer vekslende mellem skov,
krat og åbne, plejede græsarealer (optimalt set ved græsning eller høslæt) vil kunne
skabe levesteder for en varieret og markant øget biologisk mangfoldighed af planter, insekter, krybdyr, fugle mm. Dette vil på sigt, samlet set, have en positiv effekt
på plante- og dyrelivet generelt i etape 1 herunder også bilag IV-arterne flagermus
og markfirben.

8.5.5 Kumulative effekter
Der vurderes ikke at være kumulative effekter.

8.6

Jordforurening

8.6.1 Metode
Der er hentet oplysninger om jordforurening i etape 1´s omgivelser på Danmarks
Miljøportal, www.arealinfo.dk.
Vurderingen af projektets virkninger baseres på risikoen for nedsivning af perkolat
eller andre forurenende stoffer.
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8.6.2 Eksisterende forhold
Rærup Deponis areal er hverken registreret som kortlagt efter jordforureningsloven
eller har fået status som områdeklassificeret.
To områder i nærhed af Rærup Deponi er kortlagt på vidensniveau 1 (vist med blåt)
og et område syd for Rærup Deponi har fået status som områdeklassificeret (vist
med pink) efter jordforureningsloven.

Figur 8-37:

Registrerede områder efter jordforureningsloven. Blå: Kortlagt på vidensniveau 1. Pink: Områdeklassificeret. Deponeringsanlæggets afgrænsning er angivet med rødt. Grundkort: copyright©Geodatastyrelsen Ortofoto:
DDO®land2012 ©COWI.

Driften af et deponi indebærer en risiko for jordforurening. Hvis der sker en lækage
i membransystemer, transportledninger, perkolatbrønde eller spild af forurenende
stoffer, er der risiko for nedsivning af miljøfremmede stoffer og dermed for jordforurening.
Sikkerheden mod lækager vurderes at være høj, da samtlige enheder på etape 1 er
etableret med dobbeltmembran bestående af en lermembran som geologisk barriere
og en plastmembran som primærmembran.
Det forventes, at Rærup Deponi på et tidspunkt bliver kortlagt på vidensniveau 2
efter Jordforureningsloven.

8.6.3 0-alternativ
0-alternativet svarer til eksisterende forhold.

8.6.4 Projektet
Driftsfasen

I driftsfasen svarer forholdene til det, der er beskrevet under eksisterende forhold.
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Efter nedlukning

Ved slutafdækning kan der anvendes 0,5 m lettere forurenet jord. Hvis der anvendes lettere forurenet jord, skal der lægges minimum 0,5 m ren jord oven på den
forurenede jord.
Efter nedlukning skal området anvendes til naturformål og/eller fritidsformål. I lokalplan 5-9-105 er der i pkt. 3.1 fastsat krav om, at aktiviteter på den efterbehandlede bakkeø ikke må give anledning til for megen slitage på slutafdækningen - herunder huller mm. – som medfører at afdækningen af affaldet svækkes.
Herved sikres det, at mennesker, som færdes i området, ikke vil komme i kontakt
med det deponerede affald eller forurenet jord.

8.6.5 Kumulative effekter
Der vurderes ikke at være kumulative effekter.

8.7

Grundvand

8.7.1 Metode
Der foretages opslag i Danmarks Miljøportal og Jupiter-database til beskrivelse af
vandvindings- og vandforsyningsanlæg i området. Geologi, hydrogeologi og
grundvandsmonitering er beskrevet ud fra tidligere undersøgelser og vurderinger af
Rærup Deponi og kortmateriale fra Naturstyrelsen Nordjylland.
Vurderingen af virkninger baseres på moniteringen af grundvandet samt risikoen
for nedsivning af perkolat.

8.7.2 Eksisterende forhold
Driftsfasen
Vandindvindings- og vandforsyningsanlæg

Området omkring Rærup Deponi ligger ifølge Danmarks Miljøportal i et område
med begrænsede drikkevandsinteresser. Det nærmeste område med drikkevandsinteresser og særlige drikkevandsinteresser er beliggende opstrøms i en afstand på
hhv. 1,5 km og 3,2 km fra Rærup Deponi.
Der er ingen almene vandforsyningsanlæg i grundvandets strømningsretning fra
Rærup Deponi mod kysten. Der ligger almene vandforsyningsanlæg opstrøms for
Rærup Deponi. Idet disse anlæg er beliggende mere end 2 km væk fra Rærup Deponi, vil den midlertidige grundvandssænkning under etape 1 ikke påvirke muligheden for at indvinde grundvand fra anlæggene.
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Den nærmeste private enkeltindvinder (DGU 26.5430) er beliggende nord for Rærup Deponi og på Halsvej 86. Enkeltindvinderen er beliggende ca. 400 m fra Rærup Deponis kant.
Geologi

Geologien ved Rærup Deponi er beskrevet for at vurdere, hvilke grundvandsmagasiner der findes i området.
Ved etablering af etape 1 blev der foretaget afgravning af arealet under etapen. Før
afgravningen bestod den geologiske lagfølge øverst af 0,2-0,4 m muld over 2 til
minimum 6 m postglacial og senglacial sand – typisk med indslag af silt. Bedømt
ud fra et enkelt dybere boreprofil i området er dette lag underlejret af ca. 5 m glacialt smeltevandssand fulgt af ca. 1 m smeltevandsler. Prækvartær kalk træffes fra ca.
10 m.u.t.
Etape 2 er planlagte næste udvidelsesområde, men er endnu ikke ansøgt. Etape 2 er
beliggende i den sydøstlige del af Rærup Deponi. Under muldlaget, som har en
mægtighed på ca. 0,2-0,3 m, findes der i den nordøstlige del 2-3 m postglacial og
senglacial sand/silt over glacial smeltevandssand/-silt af en mægtighed på 8-10 m.
Herunder findes øverst morænesand/-grus, som dybere nede går over i moræneler.
Mere centralt er der fra 2-5 m.u.t. truffet et ca. 3 m tykt indslag af senglacial ler
eller glacial smeltevandsler. Den prækvartære kalk findes i den vestlige del ca. 19
m.u.t. og i den østlige del 12,5 m.u.t. Kalken er overlejret af glacialt moræneler/sand i en mægtighed på 0,5-6 m tykkest, hvor kalkoverfladen ligger dybest.
Grundvandsmagasiner

Ud fra den geologiske beskrivelse nævnt ovenfor er der fundet sandlag, som er adskilt fra kalkmagasinet af lerlag af stærkt varierende tykkelse. Ud fra dette kan magasinerne defineres som et primært kalkmagasin og et sekundært sandmagasin. Det
vides dog ikke om lerlagene er tætte nok til at give en nævneværdig forskel i
grundvandets trykniveau. Ingen af boringerne har filtersætning i kalken således, at
dette kan klarlægges.
Hydrogeologi

Potentialeforholdene omkring Rærup Deponi er beskrevet ud fra et regionalt potentialekort for Naturstyrelsen fra 2007, pejlinger udtrukket fra Jupiter-databasen samt
pejlinger fra moniteringsboringer omkring Rærup Deponi.
Der er modtaget et regionalt potentialekort for Nordjylland af Naturstyrelsen Nordjylland, som er udarbejdet i 2007. Dette potentialekort er vist for området omkring
Rærup Deponi på Figur 8-38.
Potentialekortet antages at gælde for kalkmagasinet i området, og det viser et generelt fald ned mod Limfjorden med et potentiale på omtrent 1 m DVR90 ved deponiet.
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Figur 8-38:
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Regionalt potentialekort for Nordjylland, 2007 modtaget af Naturstyrelsen
Nordjylland.

Der er udtrukket pejledata fra Jupiter-databasen for boringer i området omkring
Rærup Deponi. På Figur 8-39 er disse pejlinger vist sammen med områdeafgrænsningen, hvor der er udtrukket data. Pejlingerne er foretaget over en lang tidsperiode, og det er ikke undersøgt i hvilket magasin, at boringerne er filtersat.

http://projects.cowiportal.com/ps/A054278/Documents/3 Projekt dokumenter/VVM/Miljøvurdering VVM og kommuneplantillæg hoved.docx

100

Udvidelse af Rærup Deponi (etape 1) Miljørapport – VVM og MV

Figur 8-39:

Pejlinger fra Jupiter-databasen i området omkring Rærup Deponi.

På figuren kan det ses, at der ikke kan findes nogen entydig strømningsretning ud
fra pejlingerne. Det ses dog også, at flere pejlinger ligger under kote 0. Her kan
specielt nævnes tre pejlinger på -2,1 m DVR90 ved søerne syd og sydvest for Rærup Deponi.
Der er foretaget pejlinger i 2011 og 2012 i 8 moniteringsboringer omkring Rærup
Deponi. Disse pejlinger er plottet som tidsserier og kontureret som potentialekort i
det følgende.
Placeringen af moniteringsboringerne er vist på Figur 8-40 sammen med enkeltindvinderen.
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Figur 8-40:
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Placering af moniteringsboringer.

Der er foretaget synkronpejling af moniteringsboringerne i marts og september
2011 og 2012 og tidsserierne for de 8 moniteringsboringer er plottet op på Figur 8-41.
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Tidsserier for pejlinger i moniteringsboringer omkring Rærup Losseplads
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Siden etablering af etape 1 er der foretaget en grundvandssænkning under etape 1,
idet membransystemet i enhederne er placeret i en sådan dybde, at der er indadrettet grundvandstryk. Grundvandssænkningen har det formål at aflaste grundvandstrykket under plastmembranen, indtil opfyldningen med affald i enhederne udgør
en tilstrækkelig ballast til at holde plastmembranen nede.
Det kan ses på figuren, at der er sket et fald i vandstanden over perioden for stort
set alle moniteringsboringerne. Den eneste boring, der ikke udviser et fald i vandstand over perioden, er moniteringsboringen med DGU 26. 3717. Denne boring er
beliggende umiddelbart nord for etape 1.
Faldet i vandstand i moniteringsboringerne indikerer, at der er pumpningsaktiviteter i området ud over dræningen under etape 1.
Der er beregnet potentialelinjer for moniteringsboringerne omkring Rærup Deponi
for marts 2011, september 2011, marts 2012 og september 2012. Disse er vist på
Figur 8-42 til Figur 8-45.

Figur 8-42:

Potentialekort for marts 2011
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Figur 8-43:
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Potentialekort for september 2011
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Figur 8-44:

Potentialekort for marts 2012
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Figur 8-45:
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Potentialekort for september 2012

Ud fra ovenstående gennemgang af potentialeforholdene vurderes det, at strømningsretningen i kalkmagasinet løber som potentialekortet fra Naturstyrelsen indikerer fra Rærup Deponi mod syd.
Ud fra potentialekortene fra moniteringsboringerne kan det ses, at grundvandsstrømningen i det overliggende sandmagasin ikke har været stationær i perioden fra
2011-2012. Der har over perioden været et fald i potentialet omkring Rærup Deponi, og der er sket en ændring af strømningsretningen fra en sydøstlig retning til en
mere syd sydvestlig retning. Dette formodes at skylde anden pumpeaktivitet i området syd for Rærup Deponi.
Monitering af grundvand

Moniteringen er siden 2006 udført efter miljøgodkendelsen af den 27. december
20058.
For deponeringsanlæggets enhed S3 og enhed L2 ændres moniteringen i 2007 fra
drænvand til grundvand. Moniteringen under enhederne 1, A, B, C og D er opstartet i 2007.

8

Godkendelse til etablering og ibrugtagning af nye deponeringsenheder på Rærup Losseplads af den 27. december 2005.
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I det rådgivende ingeniørfirma DGE's rapport for 2013 ("Rærup Losseplads, Vodskov, Aalborg Moniteringsrapport 2013", DGE, januar 2014) fremgår det bl.a., at
området består af marine aflejringer overvejende af sand med indlejrede lag af ler
og gytje. Det betyder, at der naturligt i grundvandet kan forekomme forhøjede indhold af f.eks. klorid og natrium og dermed en forhøjet ledningsevne, der afspejler
grundvandets ionindhold.
Endvidere kan den naturlige nedbrydning af jordlagenes organiske indhold afspejles i forhøjet kvælstofindhold (ammonium og nitrat), ligesom der kan forekomme
et kvælstofbidrag fra de omkringliggende landbrugsarealer.
Placeringen af moniteringsboringerne er vist på Figur 8-46.

Figur 8-46:

Placering af moniteringsboringer.

Følgende boringer fungerer som moniteringsboringer for Rærup Deponi:
Enhed L2 og S3:
DGU nr. 26.3983 (referenceboring opstrøms)
DGU nr. 26.5233 (nedstrøms S3)
DGU nr. 26.5234 (nedstrøms L2)
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Enhed 1, A, B, C og D:
DGU nr. 26.3717 (referenceboring opstrøms)
B3 (nedstrøms 1, A, B, C og D)
B4 (nedstrøms 1, A, B, C og D).
Grundvandet analyseres/måles for pH, ledningsevne, ilt, redox-potentiale, temperatur, tørstof, COD, ammonium-N, klorid, sulfat, natrium, calcium, NVOC, bly,
cadmium, krom, kobber, kviksølv, nikkel, zink, total kulbrinter, BTEX og AOX.
Moniteringsresultat for S3 og L2:
Opstrøms
I grundvandet opstrøms for enhederne S3 og L2 i DGU nr. 26.3983 ses der overskridelser af alarmtærskelværdierne for AOX og NVOC.
Indholdet af NVOC i boring 26.3983 opstrøms S3 og L2 er ved efterårsmoniteringen 2013 målt til 6,9 μg/l, hvilket overskrider alarmtærskelværdierne på 3 μg/l.
Indholdet af NVOC viser et mindre fald i forhold til moniteringen i 2012, og generelt ses fortsat en svag faldende tendens.
Det vurderes, at boringen kan være påvirket af naturligt forekommende organiske
kulbrinter, herunder klorerede humusstoffer.
Indholdet af klorid i boring 26.3983 blev ved efterårsmoniteringen 2012 fundet til
235 mg/l, hvilket var en stigning i forhold til de niveauer der tidligere er fundet.
Dette svagt forhøjede niveau blev ikke genfundet ved moniteringen i 2013.
Nedstrøms
I grundvandet nedstrøms for S3 og L2, repræsenteret ved DGU 26.5233 og DGU
26.5234, er der konstateret overskridelser af alarmtærskelværdien for NVOC. I
nedstrøms retning er der i de boringer således konstateret indhold af NVOC på hhv.
24 og 6,6 μg/l.
Indholdet af NVOC i boring DGU 26.5233 er steget i forhold til moniteringen i
2012, men er på niveau med indholdet der er målt i perioden 2008-2010.
I boring DGU 26.5233 er der ved efterårsmoniteringen konstateret indhold der
overskrider alarmtærskelværdien for efterbehandlingsperioden for nikkel og AOX
på hhv. 16 μg/l og 90 μg/l. Indholdet af AOX har ved de seneste 2 moniteringer
vist en stigende tendens, men er ved moniteringen i 2013 på samme niveau som
ved moniteringen i 2010. Indholdet af nikkel har ved de seneste 3 års moniteringer
ligeledes vist en stigende tendens. Der er umiddelbart ingen forklaring på den stigende tendens og udviklingen vil følges nøje ved fremtidige moniteringer.
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I boring DGU 26.5234 er der med et indhold af AOX på 21 μg/l endvidere konstateret overskridelse af alarmtærskelværdien på 10 μg/l. Indholdet af AOX er på niveau som ved de seneste års moniteringer.
Moniteringsresultat for enhed 1, A, B, C og D
Opstrøms
I boring DGU nr. 26.3717 er indholdet af AOX fundet til 80 μg/l, hvilket er et
mindre fald i forhold til den seneste monitering. Indholdet er dog fortsat over
alarmtærskelværdien.
Ved moniteringen i 2011 blev der konstateret en stigning i indholdet af NVOC.
Denne stigning blev hverken ved moniteringen i 2012 eller 2013 genfundet og er
på niveau med tidligere års niveauer.
Nedstrøms
I boringerne B3 og B4 er der i nedstrøms retning konstateret indhold af AOX, der
overskrider den fastsatte alarmtærskelværdi på 10 μg/l. Indholdet af AOX er på
samme niveau som opstrøms deponiet, og det vurderes at være forårsaget af naturligt forekommende humusstoffer.
I de 2 nedstrøms boringer B3 og B4 er der konstateret indhold af AOX på hhv. 60
og 80 μg/l. For begge boringer gælder, at der ses en stigning i forhold til moniteringen i 2012. For boring B3 gælder dog, at indholdet ikke er på niveau med det
relative høje niveau, som blev konstateret i 2008.
Der er ingen umiddelbar forklaring på variationen i AOX indholdet i boringerne.
I boring B4 er der konstateret indhold af total kulbrinter på 22 µg/l, hvilket overskrider alarmtærskelværdien på 9 µg/l. På den baggrund, blev der fra denne boring
i november 2013 udtaget en ekstraprøve til analyse for kulbrinter. Resultatet af
denne prøve viste igen indhold af kulbrinter under alarmtærskelværdien, og der er
ingen umiddelbar forklaring på det forhøjede indhold af kulbrinter. Kulbrinteindholdet vil fortsat blive observeret nøje i de kommende moniteringer.
Efter nedlukning

Der foreligger for nærværende ikke udvaskningsforsøg af det deponerede affald,
som giver grundlag for at vurdere hvornår enhederne på Etape 1 kan overgå til passiv drift efter nedlukning. I bestemmelserne i deponeringsbekendtgørelsen forventes det, at en enhed kan overgå til passiv drift ca. 30 år efter deponeringen er ophørt, og retableringen er foretaget.
Enhederne kan overgå til passiv drift, når perkolatet kan accepteres nedsivet i omgivelserne, og der ikke sker en uacceptabel deponiemission.
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Vurdering

Moniteringen viser generelle overskridelser af alarmtærskelværdierne for AOX og
NVOC både i opstrøms og nedstrøms boringer. Indholdet af NVOC og AOX vurderes, at skyldes naturligt forekommende indhold af organisk materiale, der i marine aflejringer ofte kan være klorerede. Der ses generelt ingen indikationer på, at
Rærup Deponi påvirker grundvandet negativt i området, dog skal udviklingen i
bl.a. NVOC følges nøje.
Ved aktiv drift – som dækker både den periode, hvor der indbygges affald på deponeringsenheden og en efterbehandlingsperiode efter nedlukning af enheden –
opsamles perkolatet fra etape 1 ved hjælp af aktive forureningsbegrænsende systemer (membran- og perkolatopsamlingssystem).
Med intakte aktive afværgeforanstaltninger vurderes, at der næppe kan ske et udslip af perkolat til grundvandet med en betydende forurening heraf til følge fra etape 1. En evt. konstateret forurening håndteres i henhold til miljøgodkendelsen, I/S
RenoNords beredskab m.m., hvorfor I/S RenoNord vurderer, at der næppe kan opstå uacceptabel forurening forårsaget af driften af etape 1.

8.7.3 0-alternativ
Forholdene i 0-alternativet svarer til eksisterende forhold

8.7.4 Projektet
Driftsfasen

I driftsfasen svarer forholdene til det, der er beskrevet under eksisterende forhold.
Efter nedlukning
Efter nedlukning svarer forholdene til det, der er beskrevet under eksisterende forhold, bortset fra følgende:
Efterbehandlingsperioden kan blive ændret for etape 1. En meget overordnet vurdering af ændringen af efterbehandlingstiden ved tilføjelse af 6 m højde fra en
maksimal, endelig terrænkote 19 til 25 kunne være, at efterbehandlingstiden ændres proportionalt med ændringen af højde. Dette vil betyde en forøgelse af efterbehandlingstiden i størrelsesorden 31 %. Tages der udgangspunkt i en 30 års efterbehandlingstid vil denne således ændres til 40 år, hvilket vurderes til ikke at være
problematisk, set i lyset af at plastmembranen forventet levetid er på mere end 500
år, og at der er etableret dobbelt indbygget system på enhederne på etape 1 for afledning af perkolat, da perkolatet enten kan afledes i drænledningerne eller drængruset.
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8.7.5 Kumulative effekter
Etape 1 ligger i et område, hvor der er andre anlæg, der kan forurene grundvandet.
Det drejer sig om RenoNords øvrige anlæg. Nordjyllandsværket, Nordjyllandsværkets deponi og havbundsedimentdeponi.

8.8

Recipienter

8.8.1 Metode
Dette omfatter en kortlægning af, hvilke recipienter oppumpet grundvand ved
grundvandssænkingen fra etape 1 udledes til, mængde af oppumpet grundvand der
udledes og indholdet af forurenende stoffer i det oppumpede grundvand.
Der foretages en vurdering af, om udledning af oppumpet grundvand ved grundvandssænkningen fra etape 1 kan medføre uacceptabel forurening til recipienter.

8.8.2 Eksisterende forhold
Driftsfasen

Oppumpet grundvand ved grundvandssænkningen fra etape 1 afledes til en grøft
beliggende nord for drænpumpebrønden. Der udledes årligt 36.000 m3 fra drænpumpebrønden til grøften. Se nedenstående figur for placering af udledningsstedet.
Kapacitet

I tørre perioder (forår/sommer) vil det udledte vand nedsive, inden det når rørunderføringen ved Halsvej 700 m nedstrøms udledningspunktet. I våde perioder (efterår/vinter) er det sandsynligt, at grøften er vandførende ud fra et højere beliggende grundvandsspejl samt tilført vand fra formodede dræninger af omkringliggende
marker.
Der udledes ca. 1 l/s, og hydraulisk vurderes udledningen til ikke at have betydning
for kapaciteten (grøften grundet dennes volumen) i hverken grøften eller længere
nedstrøm i Attrupgrøften.
Stofindhold

Ud fra en konservativ betragtning om mere vand i grøften i våde perioder og med
grøftens vandføringsmæssige kapacitet, vurderes der en fortynding på 5. Det vurderes, at en vandføring i grøften i disse perioder vil være mellem 5-10 l/s.
I forbindelse med NOVANA-programmet er der udarbejdet to selvstændige rapporter om separate regnvandsudløb i henholdsvis Sulsted og Gistrup. På begge lokaliteter er der i udløbet udtaget vandprøver, der er analyseret for en lang række
stoffer herunder miljøfarlige. Sammenlignes prøverne fra NOVANA med prøverne, der er udtaget ved Rærup Deponi, kan det konstateres, at koncentrationerne ved
Rærup Deponi ligger væsentlig under koncentrationerne fra NOVANA. Det vil
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sige, at stofindholdet i det udledte grundvand er lavere end hvad der ses i typisk
afstrømmet regnvand.
Det er få af de analyserede stoffer, der overskrider vandkvalitetskravene (uden fortynding), og disse overskridelser er marginale. Med en fortyndingsfaktor på 5,
overholder alle parametre kravene i bekendtgørelse nr. 1022.
Det vurderes på baggrund af moniteringen og vandkvaliteten af de oppumpede
grundvand, at udledningen ikke er til hinder for målopfyldelse i Attrupgrøften og
Limfjorden.

Figur 8-47:

Placering af udledningspunkt af oppumpet grundvand, sidetilløb til Attrupgrøften og forløbet af Attrupgrøften.

Efter nedlukning

Efter nedlukning foretages ingen grundvandssænkning under etape 1.

8.8.3 0-alternativ
Forholdene i 0-alternativet svarer til eksisterende forhold.

8.8.4 Projektet
Driftsfasen

Projektet medfører ingen ændring af den årlige mængde oppumpet grundvand, der
afledes fra udledningspunkt angivet på Figur 8-47 til grøften beliggende umiddelbart nord for Rærup Deponi.
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I driftsfasen svarer forholdene til det, der er beskrevet under eksisterende forhold,
Efter nedlukning

Efter nedlukning svarer forholdene til det, der er beskrevet under eksisterende forhold.

8.8.5 Kumulative effekter
Der er ikke kendskab til kumulative effekter.

8.9

Luft og klima

8.9.1 Metode
Luftkvaliteten kortlægges, så der kan foretages en vurdering af luftens betydning
for menneskers sundhed samt vegetationen i området. Der foretages en vurdering
af, om påvirkningerne forventes at få væsentlige konsekvenser for luftkvalitet i
området. En væsentlig konsekvens kan f.eks. være overskridelser af grænseværdier
for luftkvalitet af separate emissionsgrænser. Mindre væsentlige konsekvenser vil
være lokale midlertidige gener fra f.eks. ophvirvling af støv etc.

8.9.2 Eksisterende forhold
Driftsfase

I tørre perioder kan der forekomme støvgener i forbindelse med drift af etape 1.
Støvgener begrænses gennem følgende tiltag:

›

Særligt støvende affald udlægges straks efter modtagelse og overdækkes med
jord eller andet ikke støvende affald.

›

Støvende affald som asbest, aske mv. leveres og deponeres emballeret eller
befugtes ved modtagelsen. Ikke-støvende cementbundet asbest dækkes løbende med sand for at undgå støvdannelse.

›

Arealer og interimsveje befæstet med stabilt grus vandes i tørre perioder for at
binde støvet.

På etape 1 er det muligt at modtage slam eller slamlignende affaldstyper, der potentielt kan give anledning til lugtgener. Ved modtagelse af sådanne lugtende affaldstyper dækkes disse umiddelbart efter deponering for at mindske udbredelse af lugt
mest muligt.
Emission af støv og lugt er reguleret ved virksomhedens miljøgodkendelse, og der
er indtil nu ikke modtaget klager om støv og lugt fra omkringboende for driften af
etape 1.
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Der vil alene kunne ske røgudvikling fra etape 1 ved brand i affaldet eller i køretøjerne, der kører på etapen. Dette vil i givet fald straks blive afværget i henhold til
beredskabsplanen. Affaldstyper, der deponeres på etape 1, er i sig selv ikke brændbare, og da der ikke vil ske mellemlagring af brændbart affald på etape 1 er risici
for brand i affaldet forsvindende lille.
Deponier, hvor der er deponeret bionedbrydeligt affald, producerer deponigas.
Emission af deponigas belaster klimaet. Der er i dag ingen krav om gennemførelse
af måling, opsamling og behandling af deponigas fra etape 1. Der foreligger dermed ingen måling af total emission af deponigas fra etape 1.
Deponigassens hovedkomponenter er metan og kuldioxid. Tilsammen udgør det 95
% af gasvolumenet med koncentrationer af metan på omkring 55 % v/v CH4 og
kuldioxid på ca. 45 % v/v9 CO2. De øvrige komponenter i deponigassen udgør typisk mindre end 1 % v/v. Under visse forhold kan andre stoffer også forekomme i
høje koncentrationer, f.eks. brint (H2), kvælstof (N2) og svovlbrinte (H2S).
Metandannelsen er betinget af en række forhold i affaldet, herunder vandindhold,
tilgængeligheden af nærigstoffer mv. Vejret (højtryk/lavtryk) og affaldets sammensætning har betydning for transporten af deponigassen i affaldet. Den dannede deponigas transporteres i luftporer i affaldet og emitterer til luften fra etapens top og
skråninger. Indretningen af etape 1 med plastmembranen gør, at der ikke sker en
vandret transport af deponigas i den umættede zone til arealer uden for Rærup Deponi, hvilket betyder, at der ikke kan ske en forringelse af vegetation på arealer
udenfor Rærup Deponi.
Der vil være udslip af udstødningsgas fra de maskiner, der benyttes til håndtering
af affald på etape 1. Maskinerne holdes i god stand, hvorfor forbruget af brændstof
og udslippet af udstødningsgas holdes på et minimum. Emission af udstødningsgasser mv. fra kørende materiel vurderes at være uvæsentligt i omgivelserne på
grund af områdets store åbenhed og den store opblanding på grund af deponiets
nærhed til kysten.
Virksomheden har en driftsinstruks, hvor der er taget højde for arbejdsmiljøet på
Rærup Deponi, herunder luftforureningen der opstår i forbindelse med driften på
etape 1. På denne baggrund vurderes det, at der ikke er arbejdsmiljømæssige problemer for medarbejderne.
I/S RenoNord har et miljømål om at reducere dieselforbruget på Rærup Deponi. Af
Figur 8-48 ses det, at dieselforbruget for 2013 er i forhold til 2012 blevet reduceret.
Reduktion af dieselforbruget er sket ved, at I/S RenoNord har investeret i nye maskiner, personalet har gennemført kørekurser og I/S RenoNord har haft en generel
snak med personalet om en god kørepraksis.

9

v/v er lig volumen af gas divideret med total volumen gas
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Figur 8-48:

Dieselforbrug ift. håndteret affald for årene 2012 og 2013.

Der er i 2013 forbrugt 78.185 liter diesel til håndtering af affald på etape 1, og elforbruget for etape 1 i 2013 er på 88.488 kWh til pumper. CO2 emission pr. liter
diesel er 2640 gram10, CO2 emission pr. solgt kWh er 340 gram11, mens den årlige
CO2 emission pr. indbygger er 7,9 ton12. For etape 1 svarer det til, at der i 2013 er
udledt omkring 237 ton CO2, svarende ca. 30 gennemsnitsdanskeres udledning på
et år. Ændring af den årlige nedbørsmængde og affaldsmængde i forhold til 2013
vil enten betyde større eller mindre mængde CO2 udledning.
Efter nedlukning

Når etape 1 er slutafdækket og beplantet, forventes ingen lugt- eller støvgener fra
dette område.
I forbindelse med vedligeholdelse af arealet kan der ske udslip af udstødningsgas
fra de benyttede maskiner. Maskinerne holdes ligesom under driftsfasen i god
stand, hvorfor forbruget af brændstof og udslippet af udstødningsgas holdes på et
minimum.
Der vil fortsat være elforbrug for driften af etape 1, og forbruget vil være til pumper og være mindre end i driftsfasen, da perkolatmængden er mindre pga. beplantning, og der ikke længere sker en grundvandssænkning under etape 1.
Der sker en omsætning af metangas i slutafdækningslaget til kuldioxid. Med tiden
formindskes dannelsen og emissionen af deponigas.

10

http://www.ecoscore.be/en/how-calculate-co2-emission-level-fuel-consumption
http://www.ens.dk/info/tal-kort/statistik-nogletal/nogletal/danske-nogletal
12
http://www.ens.dk/info/tal-kort/statistik-nogletal/nogletal/danske-nogletal
11
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Vurdering

Der er i dag ikke krav om måling, opsamling og behandling af deponigas fra etape
1, men myndigheden kan fastsætte krav i forbindelse med ændring af miljøgodkendelsen.
I/S RenoNord overholder de fastsatte vilkår for luftforurening i dag.
Samlet vurderes det, at den samlede belastning for luftforurening og klimabelastning fra etape 1 er acceptabel.

8.9.3 0-alternativ
0-alternativet svarer til eksisterende forhold.

8.9.4 Projektet
Driftsfase

I driftsfasen svarer forholdene til det, der er beskrevet under eksisterende forhold.
Efter nedlukning

Efter nedlukning svarer forholdene til det, der er beskrevet under eksisterende forhold.

8.9.5 Kumulative effekter
Etape 1 ligger inden for konsekvensområdet for Nordjyllandsværket, hvor der er
andre anlæg end etape 1, der forurener luften og belaster klimaet. Det drejer sig om
RenoNords øvrige aktiviteter på Rærup Deponi, Nordjyllandsværket, Nordjyllandsværkets deponi og havbundsedimentdeponi. Det skal bemærkes, at mens påvirkningen med klimagasser, er global, er påvirkningen med støv lokal.

8.10

Støj og vibrationer

8.10.1 Metode
Eksisterende forhold

Rambøll har i 2004 gennemført en støjberegning af Rærup Deponi.
Denne støjberegning svarer ikke til de eksisterende forhold, da indretningen og
driften af Rærup Deponi er ændret siden 2004. Der er ikke lavet en ny støjberegning, der beskriver det eksisterende forhold. Støjberegningen af projektet kan anvendes til at beskrive støjbelastningen fra de eksisterende forhold. Begrundelsen
for, hvorfor støjberegningen af projektet kan anvendes til at beskrive støjbelastningen fra de eksisterende forhold, kan ses under afsnit 8.10.3.

http://projects.cowiportal.com/ps/A054278/Documents/3 Projekt dokumenter/VVM/Miljøvurdering VVM og kommuneplantillæg hoved.docx

116

Udvidelse af Rærup Deponi (etape 1) Miljørapport – VVM og MV

Projektet

Der er gennemført en ny støjberegning. Støjen er beregnet efter den fællesnordiske
beregningsmodel for ekstern støj fra virksomheder, beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning “Beregning af ekstern støj fra virksomheder”, nr. 5, 1993.
Alle beregninger er foretaget ved hjælp af edb programmet SoundPLAN ver.
7.1 med opdatering af 24.02.2013.
Der er i SoundPLAN etableret en 3-dimensionel topografisk model omfattende
terræn, støjkilder, bygninger og andre skærmende genstande. Modellen er digitaliseret på baggrund af teknisk kort og situationsplan over Rærup Deponi.
Terrænoverflader er digitaliseret på baggrund af ortofoto (DDO 2012) og regnes
som akustisk bløde bortset fra vandoverflade, kørebaner, arealer med knust beton
som underlag og befæstede arealer. Der er i støjberegningerne ikke medtaget, at
støjkilderne fra etape 1 er støjafskærmet i forhold til de nærmeste 3 beboelser.
Støjberegningerne er gennemført så de overholder retningslinjerne fastsat efter
Miljøstyrelsens ordning for personcertificering vedr. Miljømåling - ekstern støj,
DS/EN ISO/IEC 17024.
Til støjberegningerne er der anvendt data og oplysninger fra støjrapporten fra 2004
hvor det vurderes at være forsat gældende.
Støjberegningerne omfatter den samlede støj fra Rærup Deponi og kan ses i Bilag
G.

8.10.2 Lovgrundlag og planforhold
Rærup Deponi ligger i kommuneplanens rammeområde 5.9.T1, der er udlagt til
miljøproblematiske anlæg, og der er udlagt et 300 m bredt bælte som konsekvensområde omkring depoterne.
I miljøgodkendelsen13 fra 1988 er der fastsat støjgrænser for Rærup Deponi:

13

"Godkendelsen efter Miljøbeskyttelsens § 33 til Rærup Losseplads, Halsvej, 9310" af den
11. februar 1998

http://projects.cowiportal.com/ps/A054278/Documents/3 Projekt dokumenter/VVM/Miljøvurdering VVM og kommuneplantillæg hoved.docx

Udvidelse af Rærup Deponi (etape 1) Miljørapport – VVM og MV

Områdetype (faktisk anv.)

Mandag-fredag

Mandag-fredag

Alle dage

Kl. 07.00-18.00

Kl. 18.00-22.00

Kl. 22.00-07.00

Lørdag

Lørdag

Kl. 07.

Kl. 14.00-22.00
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Søn- og helligdage
Kl. 07.00-22.00
Boliger i det åbne
land

55

45

40

Industri

70

70

70

Tabel 8-3:

Støjgrænser for Rærup Deponi fastsat i miljøgodkendelsen 1998.

8.10.3 Eksisterende forhold
I forbindelse med projektet er der gennemført en støjberegning af støjen i omgivelserne og ved de 3 nærmeste boliger.
Beregningerne er udført med udgangspunkt i Rærup Deponis nuværende indretning
og drift. Endvidere er ændringer, der påtænkes gennemført inden for den nærmeste
fremtid, inddraget, herunder planer om etablering af ny administrationsbygning
med vejebod central på Rærup Deponi, samt at flytte erhvervsgenbrugspladsen til
et areal grænsende op til sorteringspladsen, mellemlagret for brændbart affald og
etape 1. Endelig er der i beregningen taget højde for, at deponeringen kan ske op til
terrænkote 25 på etape 1 og etape 2.
Det vurderes, at flytning af erhvervsgenbrugspladsen internt på Rærup Deponis
areal vil have meget begrænset indvirkning på støjbelastningen ved de nærmeste
boliger.
Forøgelse af terrænkoter i den østlige del af etape 1 medfører, at den højeste del af
etapen i et vist omfang vil fungere som en støjvold mellem støjkilderne på etape 2
og boligen, der ligger længst mod øst (BP03). På grund af afstanden mellem støjkilderne og beregningspunktet vil den støjdæmpende effekt være begrænset.
Samlet vurderes det, at støjen med de eksisterende forhold svarer til projektet.

8.10.4 0-alternativ
Ved 0-alternativet vil deponiets drift være uændret som beskrevet under eksisterende forhold.
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8.10.5 Projektet
Driftsfasen

Figur 8-49 viser situationsplan for Rærup Deponis område (rød afgrænsning) samt
beliggenheden af nærmeste boliger nord og nordøst for Rærup Deponi. Beregningspunkterne ved boligerne er benævnt BP01 til BP03.

Figur 8-49:

Situationsplan

Rærup Deponis areal er inddelt i områder med forskellig anvendelse og forskelligt
oplag af materialer. Tabel 8-4 viser anvendelsesbeskrivelse af de forskellige områder 5 til 13.
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Areal

Beskrivelse

5

Genbrugsplads med 3 containere til bygge- og anlægsaffald (asbest, isolering,
beton, brokker og sanitet)

6

Mellemdepot for brændbart affald

7

Sortering af trærødder og jord samt knusning af rødder

8

Nedknusning af beton, tegl og asfalt

9

Sortering af beton og tegl for jord samt klipning af betonelementer

10

Sorteringsplads for affald

11

Eksisterende deponi/etape 1

12

RGS-90

13

Fremtidig udvidelse af deponi

Tabel 8-4:

Betegnelse for arealer.

Rærup Deponi er i drift på hverdage mellem kl. 07:00 og kl. 16:00. Dog er der i
støjberegningen indregnet, at driften af støjkilderne ophører kl. 15:00.
Enkelte lastbiler kan ankomme til indvejning tidligere end kl. 07:00. Det betyder,
at de kører frem til vejeboden og holder i venteposition i natperioden før kl. 07:00.
Der er derfor foretaget beregning af støjen i natperioden trods Rærup Deponi ikke
er i drift før kl. 07:00.
Rærup Deponis åbningstider er vist i nedenstående Tabel 8-5.
Dag

Åbningstid

Mandag – Fredag

07.00-16.00

Lørdag – søndag

08:00-12:00

Tabel 8-5:

Åbningstider

Om lørdagen og søndagen er der kun åbent for lastbiler til areal 6 (brændbart) og
kun i tidsrummet mellem kl. 07:00 og kl. 12:00. Det er oplyst, at der i perioden
ankommer 60 lastbiler. Desuden er der drift af en hjullæsser på samme areal.
Etape 1 (areal 11) og det planlagte deponiområde – etape 2 (areal 13) vil blive
etableret op til kote 25. De øvrige områder indgår i beregningerne med uændrede
terrænforhold, bortset fra at lokale oplag ikke indgår i støjberegningerne.
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Driftsforhold og støjkilder

Støjkilder
Driften af Rærup Deponis maskiner er baseret på opgørelser af operative maskintimer i år 2013. Beregninger af antallet af timer, som hver maskine benyttes pr.
dag, er foretaget på basis af den måned, hvor anvendelsen af den enkelte maskine
har været højest.
Maskinen til nedknusning af beton er enten i drift hele dagen eller ikke i drift. Derfor indgår knuseren i beregningen med drift hele dagen, dvs. 60 minutter pr. time.
Månedsgennemsnittet af anvendelsen af maskinerne er vist i Tabel 8-6.
Antallet af lastbiler og entreprenørbiler som enten tilfører eller frafører materialer
til Rærup Deponi i 2008 er 24.241 stk. svarende til ca. 93 transporter pr. dag. I beregningen antages det, at alle transporter, der tilfører eller frafører materialer, foretages med lastbiler. Værdierne er opgjort for år 2008, som er oplyst at være repræsentativt beregningsgrundlag. Hver lastbil vejes på vægten ved den planlagte administrationsbygning, inden den kører til et af områderne 5, 6, 8, 10 eller 11. Grundet
varigheden af vejekontrollen, kan der holde lastbiler i kø, som venter på vejning.
Det er ved støjberegningerne skønnet, at der i halvdelen af tiden, hvor der foretages
vejning, også holder lastbiler i venteposition, hhv. ved indvejning og udvejning.
Enkelte lastbiler kan ankomme til indvejning tidligere end kl. 07:00. Det betyder at
de kører frem til vejeboden og holder i venteposition i natperioden før kl. 07:00.
Derfor er der foretaget beregning af støjen i natperioden på trods af, at Rærup Deponi ikke er i drift før kl. 07:00.
Maskiner

Område

Drift maskintimer
Middel antal minutter
pr time

Komatsu 609 teleskoplæsser

Alle

11,3

6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13
Alle

32,0

Alle

41,3

6, 7, 10

32,7

9

16,3

6, 11, 13

9,7

McCloskey R155 screener

7, 9

6,0

New Holland 7030 traktor

Alle

13,7

Nedknuser asfalt og beton

8

16,7*

Neddeler rødder

7

26,3*

10, 11, 13

2,3

Aflæsning materialer

6

4

Aflæsning deponi

11

7

Aflæsning materialer

10

0,8

Container 1, asbest

5

5

Komatsu 430 hjullæsser
Volvo 150 hjullæsser
Komatsu 480-mag hjullæsser
Fusch 320 sortermaskine
Komatsu 290 gravemaskine
Bomag BC 772 RS kompaktor

Neuson 6003 gravemaskine

44,0
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Maskiner

Område

121

Drift maskintimer
Middel antal minutter
pr time

Container 2, beton og brokker

5

5

Container 3, sanitet og isolering
Afhentning og hensætning af
containere
Vognvask

5

5

5

6

Vaskeareal

8

Vejning

58

Se Tabel 8-7

Se Tabel 8-7

Lastbiler tomgang
Lastbiler kørsel

Tabel 8-6:

Drift af maskiner pr. område og pr. time. *Knuseren og neddeleren er inddateret med drift 60 minutter pr. time kl 07 til kl 15.

Tabel 8-7 viser kørsel med lastbiler på Rærup Deponis område.
Lastbiler

Antal vejninger år 2008

Område

Antal
vejninger
pr dag

Antal
kørsler
pr time

Oparbejdning

6752

8+10

26,0

3,3

Deponering

8116

11

31,2

3,9

Frakørt anlæg

4534

5+6+8

17,4

2,2

Midlertidig oplagring

4839

6

18,6

2,3

I alt

24.241

93,2

11,7

Tabel 8-7:

Kørsel med lastbiler pr. område baseret på opgørelse af vejninger 2008.

Kildestyrkedata for støjen fra hver maskine og aktivitet er enten i henhold til målinger foretaget af COWI på andre virksomheder, specificerede data fra maskinfabrikanten, fra RAMBØLL notat "Støjkortlægning Rærup Losseplads" 30-09-2004
eller "Støjdatabogen 1989".
Kildestyrker og driftsforhold pr. maskine er vist i Bilag G.
Kildestyrken for lastbiler, henholdsvis tomgang og kørsel med svag acceleration, er
tabeldata i henhold til "Støjdatabogen 1989".
Beregningspunkter

Tabel 8-8 viser placeringer af beregningspunkterne i omgivelserne.
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Måleposition

Afstand til Rærup Deponi

Nr. - beskrivelse

BP01 Halsvej 86

Ca. 350 m

BP02 Halsvej 102

Ca. 350 m

BP03 Vesterladenvej 21

Ca. 320 m

Tabel 8-8:

Beregningspunkter ved boliger samt afstand til Rærup Deponi

Resultater

Tabel 8-9 viser det totale lydtrykniveau LAeq i dB(A) korrigeret for driftstid for
hverdage:
Måleposition

Hverdag

Hverdag

Hverdag

Nr. - beskrivelse

Kl. 07 – 18

Kl. 18 - 22

Kl. 22 - 07

BP01 Halsvej 86

54,3 dB(A)

ingen

31,6 dB(A)

BP02 Halsvej 102

54,8 dB(A)

ingen

29,7 dB(A)

BP03 Vesterladenvej
21

45,4 dB(A)

ingen

21,3 dB(A)

Tabel 8-9:

Lydtrykniveau LAeq i dB(A) korrigeret for driftstid på hverdage

Detaljerede beregningsresultater inkl. beregnede immissionsbidrag for de enkelte
støjkilder og summen af disse er vist i Bilag G.
De mest betydende støjkilder i forhold til alle beregningspunkterne BP01, BP02 og
BP03 er nedknuseren til betonaffald, neddeling af rødder og hjullæsseren, som benyttes på alle arealerne.
Beregningerne på hverdage viser støjbelastningen på dage, hvor maskinerne til
neddeling af rødder og beton er i drift hele dagen. I støjberegningerne er det skønnet, at der i halvdelen af tiden, hvor der foretages vejningen også holder lastbiler i
venteposition hhv. indvejning og udvejning. Denne er formentlig overestimeret.
Disse støjkilder er væsentlige i forhold til den samlede støjbelastning af omgivelserne. Det vurderes på denne baggrund, at de beregnede støjniveauer er "worst case".
Tabel 8-10 og Tabel 8-11 viser det totale lydtrykniveau LAeq i dBA korrigeret for
driftstid for henholdsvis lørdage og søndage:
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Måleposition

Lørdag

Lørdag

Nr. - beskrivelse

Kl. 07 – 14

Kl. 14 - 07

BP01 Halsvej 86

36,6 dB(A)

Ingen drift

BP02 Halsvej 102

36,8 dB(A)

Ingen drift

BP03 Vesterladenvej 21

30,6 dB(A)

Ingen drift

Tabel 8-10:

Lydtrykniveau LAeq i dB(A) korrigeret for driftstid på lørdage

Måleposition

Søndag

Søndag

Nr. - beskrivelse

Kl. 07 – 18

Kl. 18 - 07

BP01 Halsvej 86

36,0 dB(A)

Ingen drift

BP02 Halsvej 102

36,2 dB(A)

Ingen drift

BP03 Vesterladenvej 21

30,0 dB(A)

Ingen drift

Tabel 8-11:

123

Lydtrykniveau LAeq i dB(A) korrigeret for driftstid på søndage

De lidt lavere støjniveauer om søndagen i forhold til lørdagen skyldes referenceperiodens længde, som er 8 timer om søndagen og 7 timer om lørdagen.
Rærup Deponis støjbelastning Lr vurderes lig ovenstående støjniveauer, da støjen
fra ovenstående mest betydende støjkilder almindeligvis ikke indeholder tydeligt
hørbare rene toner eller impulser i støjen, som kan udløse et tillæg på +5 dB.
Der er endvidere foretaget støjberegning i et net af punkter (grid) med indbyrdes
afstand på 5 x 5 m til optegning af interpolerede støjniveaukonturer, vist i Bilag G.
Figur 8-50 er støjudbredelsen på hverdag i dagtimerne gengivet.
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Figur 8-50:

Støjudbredelseskort. Kortet viser støjudbredelsen på hverdage i dagtimerne.

Konklusion

Tabel 8-12 viser støjbelastningen [dBA] i beregningspunkterne på hverdage. Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi er vist i parentes efter beregningsresultatet.
Måleposition

Hverdag

Hverdag

Hverdag

Nr. - beskrivelse

Kl. 07 – 18

Kl. 18 - 22

Kl. 22 - 07

BP01 Halsvej 86

54 (55)

ingen

32 (40)

BP02 Halsvej 102

55 (55)

ingen

30 (40)

BP03 Vesterladenvej

45 (55)

ingen

21 (40)

21

Tabel 8-12:

Støjbelastningen (dBA) i beregningspunkterne på hverdage.

Overstående beregningsresultater viser, at grænseværdierne er overholdt på hverdage (også i natperiode). Derfor vil der i relation til støj ikke være problemer med,
at deponeringen på etape 1 sker i terrænkote 25.
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Under etableringsperioden er det muligt at deponere i overhøjde på indtil 5 m over
kote 25. Der er ikke foretaget støjberegninger ved deponering på etape 1 i terrænkote 30.
Da støjkilderne fra etape 1 hverken ved deponering i terrænkote 25 eller terrænkote
30 bliver støjafskærmet, vil man opnå tilsvarende beregningsresultater ved deponeringen i terrænkote 30 som i terrænkote 25. Derfor vil der i relation til støj ikke
være problemer med, at deponeringen på etape 1 sker i terrænkote 30.
Efter nedlukning

Efter nedlukning af deponiet skal etape 1 ifølge lokalplan 5-9-105 efterlades som
naturområde, og der kan indrettes/udøves fritidsaktiviteter som f.eks. mountainbiking, drageflyvning, kælkning og skisport.
Området ligger inden for risikozonen for Nordjyllandsværket, og er omfattet
af konsekvenszonen (støj, støv, lugt mv.) fra Nordjyllandsværket, deponierne og
vindmøllerne. Det fremgår af lokalplan 5-9-105, at det er en forudsætning for, at
der kan indrettes /udøves fritidsaktiviteter er, at det ikke medfører forøgede krav til
områdets virksomheder.

8.10.6 Kumulative effekter
Rærup Deponi ligger inden for konsekvensområdet for Nordjyllandsværket. Konsekvensområdet er fastlagt i retningslinje 4.1.3, støj fra virksomheder i Aalborg
Kommunes kommuneplan.
Figur 6-1 viser støjgrænserne for Nordjyllandsværket.
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Figur 8-51:

Støjgrænser for Nordjyllandsværket. (ref. Aalborg Kommuneplan). Rød cirkel
viser placering af Nordjyllandsværket og Rærup Deponi. På selve stregen af
den sorte indercirkel må støjbelastningen højest være 45 dBA.

Endvidere er området, hvor Rærup Deponi ligger, udpeget som vindmølleområde,
ligesom der findes en lang række eksisterende vindmøller.
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Figur 8-52:

Eksisterende vindmøller i området.

Figur 8-53:

Vindmølleområder udpeget i Aalborg Kommunes kommuneplantillæg nr. H.025
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8.11

Omfang af transport

8.11.1 Metode
Oplysninger om transportmængden er baseret på faktuelle oplysninger om den nuværende transport og den forventede transport til og fra Rærup Deponi. Der er ikke
foretaget en særskilt opgørelse af transportmængde til etape 1.

8.11.2 Eksisterende forhold
Vejadgang til Rærup Deponi sker via Halsvej.
Vejadgangen til Rærup Deponi fremgår af Figur 8-54.

Figur 8-54:

Vejadgang til Rærup Deponi via Sømærkevej (øst). Figuren er et udsnit fra
lokalplan 5-9-105

Antal biler til indvejning på Rærup Deponi i 2008-2012 er angivet i Figur 8-55.
Der kom en del flere biler til Rærup Deponi før 2008. Antal biler på et år er som
forventet faldet siden 2008 pga. den finansielle krise. Når den finansielle krise er
ovre, forventes antallet af biler pr. år til Rærup Deponi at nå op på eller overstige
2008-niveau.
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Figur 8-55:
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Antal biler til indvejning på Rærup Deponi i 2008-2012 (med tunge køretøjer
over 3,5 tons).

Antal biler til indvejning på Rærup Deponi pr. dag fordelt på ugedag i 2008-2012
er angivet i Figur 8-56.

Figur 8-56:

Antal biler til indvejning på Rærup Deponi pr. dag fordelt på ugedage i 20082012 (med tunge køretøjer over 3,5 tons).

Af Figur 8-56 ses det, at der er meget få biler til indvejning i weekenderne, og at
biler til indvejning i hverdagene ligger på samme størrelsesorden.
Det gennemsnitlige antal biler til indvejning på Rærup Deponi pr. måned er angivet
i Figur 8-57. Der er anvendt indvejningsdata for 2008-2012 til at beregne gennemsnittene.
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Figur 8-57:

Antal biler i gennemsnittet til indvejning på Rærup Deponi pr. måned. Der er
anvendt data for 2008-2012 til at udarbejde et gennemsnit (med tunge køretøjer
over 3,5 tons).

Af Figur 8-57 ses det, at det er i forårsmånederne, efterårsmånederne og juni, der
kommer flest biler til Rærup Deponi
Figur 8-58 og Figur 8-59 viser det gennemsnitlige antal biler til indvejning på Rærup Deponi fordelt på ugedage og i løbet af en dag. Gennemsnittene er baseret på
indvejninger for 2012.

Figur 8-58:

Antal biler i gennemsnittet til indvejning på Rærup Deponi fordelt på ugedag
og i løbet af en dag. Gennemsnittet er baseret på indvejninger for 2012 (med
tunge køretøjer over 3,5 tons).
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Figur 8-59:
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Antal biler i gennemsnittet til indvejning på Rærup Deponi fordelt på ugedag
og i løbet af en dag. Gennemsnittet er baseret på indvejninger for 2012 (med
tunge køretøjer over 3,5 tons).

Af Figur 8-58 og Figur 8-59 ses det, at de fleste lastbiler ankommer til Rærup Deponi på hverdage i driftstiden mellem kl. 7 og 16. Det er ganske få lastbiler, der
kommer i weekender. Bilerne, der kommer i weekenderne, skal alene transportere
brændbart affald fra mellemlagret til forbrændingsanlægget på Troensevej i Aalborg.
Ved en transportmængde på indtil 200 biler pr. døgn (tung trafik) til Rærup Deponi
vurderes trafiksikkerheden at være i orden.

8.11.3 0-alternativ
Vejadgang og trafikmængde i 0-alternativet svarer til eksisterende forhold.

8.11.4 Projektet
Driftsfasen

Ændring af terrænkoter på etape 1 forventes ikke at medføre flere transporter end
de hidtil transporter til etape 1. Vejadgangen vil fortsat være via Sømærkevej (øst)
Efter nedlukning

På længere sigt skal etape 1 henligge som naturområde og kunne anvendes til fritidsaktiviteter. Lastbiltrafikken til Rærup Deponi vil dog ikke ophøre, selvom etape
1 bliver nedlukket, da deponeringen af affald vil fortsætte på et andet område på
Rærup Deponi, og fordi der fortsat er andre affaldsrelaterede aktiviteter end deponeringen på Rærup Deponi.
Med den langsigtede anvendelse af området til naturområde og friluftsaktiviteter
vil trafikbelastningen / trafikmønsteret ændre sig. Viser det sig, at der bliver mere
trafik til området (fra besøgende, der vil benytte sig af friluftsaktiviteterne) skal det
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vurderes, om det f.eks. bliver nødvendigt at etablere kanaliseringsanlæg ved Halsvej.
Trafiksikkerheden vurderes i dag til at være i orden, hvis der ankommer 200 lastbiler pr. dag med affald til Rærup Deponi. Problem med trafiksikkerheden efter nedlukningen vurderes først at optræde langt større end 200 personbiler pr. dag.
Den overordnede rekreative hovedsti, Limfjordsstien passer forbi og giver god og
sikker adgang til området.

8.11.5 Kumulative effekter
Udviklingen i trafikmængder ændrer sig løbende med den generelle tekniske udvikling inden for transport, samfund og økonomi.
Foruden en generel trafikudvikling har også nye udviklingsprojekter såsom boligprojekter, handelsudvidelser og byomdannelsen en indflydelse på trafikudviklingen. En realisering af projekter som de ovenstående vil få betydningen for trafikken til og fra Rærup Deponi, men indgår ikke i nærværende miljøvurdering.

8.12
Befolkning og afledte socioøkonomiske
konsekvenser
8.12.1 Metode
VVM-redegørelsen skal beskrive den indvirkning på mennesker og samfund, som
er afledt af projektets miljøkonsekvenser. Opgaven er her afgrænset til at belyse
væsentlige indvirkninger på mennesker og samfund, herunder erhvervsmæssige og
økonomiske konsekvenser for samfundsgrupper i nærområdet, der skønnes at kunne opstå som følge af projektets miljøpåvirkninger. Det skal fremhæves, at der generelt er tale om en meget overordnet fremstilling uden detaljerede konsekvensvurderinger eller særskilte økonomiske detaljer.
Datagrundlag

De øvrige afsnit i denne VVM-redegørelse og projektgrundlaget er grundlag for
vurderingen.
De direkte miljøpåvirkninger er behandlet under følgende afsnit

›

Afsnit 6.5: Indretning af etape 1 på Rærup Deponi

›

Afsnit 8.4 Friluftsliv

›

Afsnit 8.7: Grundvand

›

Afsnit 8.10: Støj og vibrationer

›

Afsnit 8.11: Omfang af transport
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Grundlaget for beskrivelse af de eksisterende forhold er først og fremmest data fra
kort og kommuneplan, der viser og beskriver arealanvendelsen i området samt
eventuelle andre planer for området. Endvidere er informationer fra øvrige kilder,
herunder www.arealinfo.dk anvendt i beskrivelse af eksisterende forhold og vurdering af projektet.

8.12.2 Eksisterende forhold
Etape 1 dækker et område på ca. 4 ha. Rærup Deponi blev planlagt som en del af et
større deponiområde nord-vest for Nordjyllandsværket. Ud over Rærup Deponi er
der udlagt arealer til havbundsedimentdeponi og deponering af restprodukter fra
Nordjyllandsværket.
Omkring Rærup Deponi er der i kommuneplanen fastlagt et konsekvensområde på
minimum 300 m. For nærmere beskrivelse af konsekvensområdet henvises til afsnit 8.2.1.
Befolkningen

Etape 1 kan påvirke befolkningen og de rekreative muligheder i nærområdet med
luftforurening, støj, skyggekast og trafiksikkerhed. Endvidere kan etape 1 have indflydelse på befolkningens sundhed ved påvirkning af drikkevandsressourcerne i
området.
De nærmeste boliger omkring Rærup Deponi er vist på Figur 8-60.

Figur 8-60:

Placering af beboelser i deponiets umiddelbare nærhed
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Det er disse nærmeste boliger samt rekreative interesser, som beskrevet i afsnit 8.4,
der kan være påvirket af etape 1´s miljøpåvirkninger.
Støj
Støjberegningerne viser, at de vejledende støjgrænser for boliger i det åbne land
overholdes ved de nærmeste boliger. For Rærup Bådelaug og Limfjordsstien der
ligger inden for konsekvensområdet omkring deponierne og Nordjyllandsværket,
gælder der ikke støjgrænser. Men ud fra beregningerne vurderes det, at støjen fra
Rærup Deponi ikke overskrider de vejledende støjgrænser for sommerhusområder
og offentligt tilgængelige rekreative områder ved Rærup Bådelaugs område.
Luftforurening
Røg vil kun forekomme ved brand i affaldet på etape 1, hvilket i givet fald straks
vil blive håndteret i henhold til beredskabsplanen. I tørre perioder er der risiko for
støvgener fra etape 1. Der foretages driftsmæssige tiltag til forebyggelse og afværgelse af støvgener. Ved støvgener på eller uden for etape 1 befugtes kilden til støvgenerne ved sprinkling. Papir- og plastflugt bekæmpes gennem kompaktering af
det modtagne affald, daglig afdækning og hegnet omkring hele anlægget, og der
foretages løbende renholdelse af anlægget samt de tilstødende arealer.
På grund af afstanden til boliger og de forebyggende tiltag, der indgår i driften af
etape 1 vurderes det, at etape 1 ikke medfører støv eller luftforureningsgener i omgivelserne.
Skygge
Der er udarbejdet skyggevisualiseringer. Visualiseringerne viser, at en forøgelse af
bakkeøens højde til kote 25 ikke vil medføre væsentlige skyggegener for nærmeste
beboelser i området og tilsvarende gælder for eksisterende forhold, hvor bakkeøen
er under kote 20. For en nærmere beskrivelse henvises til afsnit 8.12.4.
Drikkevand
Rærup Deponi ligger i et område med begrænsede drikkevandsinteresser. Det
nærmeste område med drikkevandsinteresser og særlige drikkevandsinteresser er
beliggende opstrøms for Rærup Deponi i en afstand på hhv. 1,5 km og 3,2 km fra
deponiet. Der er ingen almene vandforsyningsanlæg i grundvandets strømningsretning fra Rærup Deponi mod kysten og afstanden til almene vandforsyningsanlæg
opstrøms for Rærup Deponi er mere end 2 km væk fra Rærup Deponi. Grundvandssænkningen under deponiet påvirker ikke muligheden for at indvinde grundvand fra anlæggene.
Trafiksikkerhed
Vej adgang til Rærup Deponi sker fra Halsvej. I driftsfasen for samtlige aktiviteter
på Rærup Deponi forventes som hidtil 100 – 200 køretøjer pr. døgn (tung trafik).
Med denne nuværende trafik vurderes trafiksikkerheden at være i orden.
Socioøkonomiske konsekvenser

Hovedaktiviteten på Rærup Deponi er deponering af affald, der ikke er egnet til
genbrug eller forbrænding samt sortering og nedknusning af bygge- og anlægsaffald, som derefter kan genanvendes. Affald der indeholder en blanding af depone-
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ringsegnet affald, affald til forbrænding og/eller genanvendelse, kan afleveres og
sorteres på pladsen. På den måde sikres, at affaldet udnyttes bedst muligt, og at
mindst muligt deponeres.
For at beskytte grundvand og drikkevand er det et overordnet krav, at deponeringsanlæg skal placeres kystnært, hvor grundvandsstrømningen er mod et maritimt
vandområde. Rærup Deponi er placeret kystnært i overensstemmelse med dette
krav og udgør dermed ikke en risiko for grundvandet.
Med det nuværende krav angivet i lokalplan 15-013 til maksimal højde for etape 1
var der pr. 1. januar 2014 følgende restkapacitet for affald:
Blandet affald
Farligt affald
Mineralsk affald

Ca. 8 år
Ingen
Ca. ½ måned

Med de eksisterende forhold vil det ikke være muligt at modtage mere mineralsk
affald og farligt affald på Rærup Deponi, medmindre der etableres nye enheder på
Rærup Deponi til disse affaldstyper.
Kapacitet for blandet affald på etape 1 er ikke opbrugt, men hvis modtagelse af
blandet affaldet til deponeringen skal sikres over en længere årrække er det nødvendigt med af få større volumen til deponering. Dette kan ske på to måder: Enten
ved at udvide deponiområdet arealmæssigt eller ved at skabe mere plads ved at udvide rumfanget i det allerede udlagte deponiområde.

8.12.3 0-alternativ
0-alternativet svarer til eksisterende forhold.

8.12.4 Projektet
Menneskers sundhed

Støj
Støjberegningerne viser, at de vejledende støjgrænser for boliger i det åbne land
overholdes ved de nærmeste boliger. For Rærup Bådelaug og Limfjordsstien, der
ligger inden for konsekvensområdet omkring deponierne og Nordjyllandsværket,
gælder der ikke støjgrænser. Men ud fra beregningerne vurderes det, at støjen fra
Rærup deponi ikke overskrider de vejledende støjgrænser for sommerhusområder
og offentligt tilgængelige rekreative områder.
Efter nedlukning skal Rærup Deponi ifølge lokalplan 5-9-105 efterlades som naturområde, og der kan indrettes/udøves fritidsaktiviteter som f.eks. mountainbiking,
drageflyvning, kælkning og skisport. Støjbelastningen i omgivelserne fra fritidsaktiviteter afhænger af, hvilke fritidsaktiviteter der konkret bliver tale om, og det er
en forudsætning for, at der kan indrettes /udøves fritidsaktiviteter er, at det ikke
medfører forøgede krav til områdets virksomheder.
Luft
Luftforurening i driftsfasen afviger ikke fra de eksisterende forhold. Efter nedluk-
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ning, når anvendelsen overgår til fritidsformål og naturområde vil der ikke være
luftforurening fra etape 1.
Skygge
Samlet viser skyggevisualiseringerne, at etablering af en bakkeø i op til kote 25
ikke vil medføre væsentlige skyggegener for nærmeste beboelser i området.
Drikkevand
Drikkevandsforhold i for projektet afviger ikke fra de eksisterende forhold.
Trafik og trafiksikkerhed
Med den langsigtede anvendelse af området til naturområde og fritidsaktiviteter, vil
trafikbelastningen/trafikmønstret ændre sig. I lokalplan 5-9-105 pkt. 8.1 omtales
problematikken. Det skal sikres, at trafikafviklingen kan ske forsvarligt. Viser det
sig, at der bliver større trafik til området (fra besøgende der vil benytte sig af friluftsaktiviteterne) skal det vurderes, om det f.eks. bliver nødvendigt at etablere kanaliseringsanlæg ved Halsvej.
Socioøkonomiske konsekvenser

Forøgelse af den maksimale, endelige terrænkote for etape 1 vurderes ikke at have
nogen væsentlig miljøeffekt, der giver socioøkonomiske konsekvenser for erhverv
eller andre steder.
Skærpede krav til deponeringsanlægs beliggenhed kan medføre, at der fremover vil
blive mangel på deponeringskapacitet i regionen. Rærup Deponi opfylder de skærpede krav til beliggenhed. Projektet giver en forventet levetid på 28 år for blandet
affald, 3 år for farligt affald (forurenet jord og andet farligt affald) og 4 år for mineralsk affald for etape 1. Herefter vil der være behov for at udvide deponiets areal
eller finde alternative placeringer.
Ved at ændre slutkoterne på etape 1 i henhold til lokalplan 5-9-105 fordobles den
samlede mængde affald, der kan deponeres på etapen, hvorved etape 1´s levetid
forlænges. Affaldsmængden øges fra ca. 280.000 m3 til ca. 625.000 m3. Såfremt
højden på Rærup Deponi ikke ændres, skulle RenoNord inddrage ca. 50.000 m²
areal til deponi på Rærup Deponi for at få en tilsvarende ekstra deponeringskapacitet.

8.12.5 Kumulative effekter
Etape 1 ligger i et område, hvor der findes andre miljøbelastende anvendelser, der
kan påvirke befolkningen i nærområdet, og der er derfor kumulative effekter mht.
støj, luftforurening og trafik.
Samtidig medfører placeringen af de belastende anlæg i nærheden af hinanden,
betyder, at den samlede konsekvenszone for anlæggene er mindre end det areal, der
ville være omfattet af konsekvenszoner, hvis anlæggene ikke var placeret samlet.
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Afbødende foranstaltninger

Rærup Deponi er omfattet miljøgodkendelserne14 af 11. februar 1998 og af 27. december 2005. I miljøgodkendelserne er der fastsat vilkår for at forebygge og begrænse forurening og gener fra anlægget.
I forbindelse med projektet for forøgelse af den maksimale, endelige terrænkote er
der søgt om en ændring af miljøgodkendelse af deponiets etape 1. I lokalplan 5-9105 er der fastsat bestemmelser for bakkeøens udformning og tilpasning i landskabet for at sikre et samspil med bakkeøen og de øvrige anlæg i området og det vurderes ikke, at der er behov for yderligere afbødende foranstaltninger i relation til
landskabet.
Nedenfor er kort oplistet de foranstaltninger, der gennemføres på anlægget med
udgangspunkt i de gældende miljøgodkendelser og i ansøgningen om en ændring af
miljøgodkendelse. Såfremt der kommer kravændringer til etape 1 udstedt af myndighederne, er det altid de ændrede krav, der følges frem for nedenstående afbødende foranstaltninger.
Efterbehandlingen af etape 1
Deponeringen er koncentreret på et afgrænset areal. Efterfølgende efterbehandles
etape 1, idet det tildækkes og beplantes på en måde, så Rærup Deponi til sidst kan
fremstå som en bakkeø i kystlandskabet. Herefter vil området henligge som natur
med mulighed for friluftsaktiviteter.
Affald
På etape 1 kan udelukkende modtages affald, der:

›

Har den fornødne dokumentation som også kan dokumenteres ved modtagekontrollen på stedet.

14

"Godkendelsen efter Miljøbeskyttelsens § 33 til Rærup Losseplads, Halsvej, 9310" af den
11. februar 1998 og "Godkendelse til etablering og ibrugtagning af nye deponeringsenheder på Rærup Losseplads" af den 27. december 2005.
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Deponigas
Der kan i miljøgodkendelsen blive stillet krav om, at der skal træffes passende foranstaltninger til at sikre, at den dannede deponigas håndteres miljømæssigt forsvarligt.
Støv
De nødvendige afværgeforanstaltninger forventes fastsat som vilkår i miljøgodkendelsen. Ingen yderligere afværgeforanstaltninger vurderes at være nødvendige.
Lugt
Der kan modtages lugtende affald. Der foretages i nødvendigt omfang afdækning
med jord eller ikke-lugtende affald til modvirkning af lugtgener i omgivelserne.
Skadedyr
Skadedyr udgør i dag ikke et problem på deponiet. Kompakteringen og affaldets
karakter mindsker tilgængeligheden af mulige fødeemner. Konstateres skadedyr
kontaktes eksternt firma for skadedyrbekæmpelse.
Affaldsflugt
Affaldsflugt bekæmpes ved løbende kompaktering og om nødvendigt ved afdækning af det modtagne affald. Hegnet omkring anlægget medvirker til at begrænse
omfanget af problemet. Der foretages en løbende renholdelse af Rærup Deponi, og
arealer uden for deponiet kontrolleres jævnligt for affald.
Jordforurening
Miljøgodkendelsen af etape 1 i driftsfasen og under efterbehandlingsperioden forventes at indeholde tilstrækkelige krav til vedligeholdelse af brønde og ledninger til
at sikre, at jordforurening imødegås.
Grundvands- og recipientforurening
Enhederne på etape 1 er anlagt med membran og er etableret med et system til opsamling af perkolat. Dermed kan perkolat med en høj grad af sikkerhed fjernes fra
oversiden af membransystemet og således reducere risici for forurening af grundvand og recipient fra etapen.
Moniterings- og kontrolprogrammer for perkolat / spildevand og grundvand giver
mulighed for at følge udviklingen i mængder for perkolat / spildevand og sammensætningen, ligesom en evt. påvirkning af grundvandet kan afsløres.
Drift
Der foreligger driftsinstruks for Rærup Deponi, herunder for etape 1. Driftsinstruksen indeholder en beskrivelse af de driftsmæssige procedurer, der skal følges, for at
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imødegå risici for driftsforstyrrelser eller uheld med potentielt fare for forurening
af omgivelserne.
Der foreligger også instruks for sikkerheden for de ansatte på Rærup Deponi. Disse
omfatter forholdsregler ved ulykker, uheld, brand samt personlige forholdsregler
ved håndtering af affaldet.
Der foreligger en beredskabsplan for Rærup Deponi, som tages i anvendelse, såfremt der opstår brand eller eksplosion på anlægget.

Uddannelse og træning
Driftspersonalet på etape 1har erhvervet sig de relevante uddannelsescertifikater i
henhold til uddannelsesbekendtgørelsen.
Nye personer, som enten skal varetage den daglige drift, ledelse eller administration af deponiet, vil få et uddannelsesbevis i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens fastsatte krav og tidsfrister.
Konsekvenszone
Ud over de krav der fremgår ovenfor er der i lokalplan 15-013 fastsat en konsekvenszone på ca. 300 m omkring Rærup Deponi. I konsekvenszonen må der ikke
placeres forureningsfølsom anvendelse (boliger og lignende) og konsekvenszonen
bidrager til at forebygge, at deponiets drift giver anledning til gener.
Der foreslås ikke afbødende foranstaltninger ud over dem, der er fastlagt i lokalplan 15-013, lokalplan 5-9-105 og gældende miljøgodkendelser.
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Overvågning

I dette afsnit præsenteres forslag til program for overvågning af projektets miljøpåvirkninger.
Rærup Deponi er omfattet af miljøgodkendelserne15 af 11. februar 1998 og af 27.
december 2005. I miljøgodkendelserne er der fastsat vilkår for I/S RenoNords
egenkontrol og overvågning med anlægget.
Endvidere er der en lang række miljøforhold, der løbende vil blive overvåget, som
følge af myndighedernes tilsynsforpligtelser med anlægget og løbende overvågning
af miljøtilstanden i omgivelserne, herunder:
Deponiets udformning mv.
Overvågning af bakkeøens udformning, beplantning og eventuel slitage på slutafdækningen i forbindelse med udøvelse af fritidsaktiviteter mv. sker i forbindelse
med kommunens generelle forpligtelser.
Beskyttede arter
Der skal være en løbende overvågning af de beskyttede arter udenfor lokalplanområdet. Dette vil ske i forbindelse med kommunens generelle forpligtigelser.
Trafik
I/S RenoNord registrerer trafikken til Rærup Deponi. Overvågning af trafikken på
Halsvej og øvrige offentlige veje foretages af vejmyndighederne i forbindelse med
deres generelle trafikovervågning.
Såfremt der kommer kravændringer til etape 1 udstedt af myndighederne, er det
altid de ændrede krav, der følges frem for nedenstående overvågninger.
15

"Godkendelsen efter Miljøbeskyttelsens § 33 til Rærup Losseplads, Halsvej, 9310" af den
11. februar 1998 og "Godkendelse til etablering og ibrugtagning af nye deponeringsenheder på Rærup Losseplads" af den 27. december 2005.
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Nedenfor er kort den overvågning, I/S RenoNord i dag gennemfører på anlægget
med udgangspunkt i de gældende miljøgodkendelser og i ansøgningen om en ændring af miljøgodkendelse.
Affald
Alt affald, der modtages på etape 1 registreres i henhold til retningslinjerne i driftsinstrukserne med angivelse af mængde, karakteristika og oprindelse, leveringsdata,
producent.
Der foretages visuel inspektion af affaldet både ved indgangen til anlægget og på
deponeringsstedet. Der sker yderligere kontrol ved begrundet mistanke om uoverensstemmelse mellem affaldet og dets dokumentation.
Perkolat
Perkolatmængde/spildevandsmængde registreres i henhold til miljøgodkendelsen /
afledningstilladelsen / udledningstilladelsen.
Perkolat / spildevand moniteres (dvs. der sker en systematisk overvågning) i henhold til miljøgodkendelsen / afledningstilladelsen / udledningstilladelsen.
Ved monitering af perkolat / spildevand er det muligt at beskrive perkolatets / spildevandets sammensætning, forureningsgrad og udviklingen i denne.
Grundvand
Der foretages en registrering af vandstand samt grundvandskontrol.
Formålet med registrering af vandstanden er:

›

At verificere de beskrevne strømningsforhold i området. Dette gælder specielt
strømningsretning og variationerne i denne, strømningsforholdene nær recipienter, de vertikale trykforskelle i området og sæsonvariation i grundvandsstanden.

›

At konstatere eventuelle ændringer i strømningsforhold, f.eks. i forbindelse
med ændring af vandløb eller indvindingsforhold.

Formålet med grundvandskontrollen er:
› At vurdere baggrundsniveauet i området opstrøms deponeringsanlægget.

›

At bestemme vandkvaliteten i grundvandsmagasinet til nærmere vurdering af
belastningen.

Støj
Målinger / beregninger til dokumentation for at støjvilkårene er overholdt, vil finde
sted på tilsynsmyndighedens forlangende.
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Deponigas
Monitering af deponigas fra deponeringsenhederne vil finde sted på tilsynsmyndighedens forlangende.
.
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Evt. mangler ved oplysninger og
vurdering af miljøpåvirkningerne

Det vurderes, at vidensgrundlaget til at vurdere projektets miljøkonsekvenser har
været tilstrækkelige.
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Materialer anvendt til udarbejdelse af
VVM
Positivliste for Rærup Deponi, revisionsdato 27. juni 2014.
Vurdering af belastning på drænrør i forhold til ændring af reetableringskoteplan på etape 1: Notat "Deponeringsenhed 1, A, B, C og D.
Dokumentation på drænrør", Rambøll, 2014.
Analyseresultater og grafer for indholdet af forurenende stoffer i perkolat for etape 1 i for perioden 2008-2013.
Monitering af grundvand: Rapport "Rærup Losseplads, Vodskov, Aalborg Moniteringsrapport 2013", DGE, januar 2014.
Støjrapport for Rærup Deponi: Rapport "Miljømåling – ekstern støj, I/S
Reno Nord Deponi – Rærup", COWI A/S, marts 2014 version 4"
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#BREVFLET#
Click here to enter text.
Udkast til VVM-tilladelse til udvidelse af Rærup Deponi (Etape 1)

I/S RenoNord
Troensevej 2
9220 Aalborg Øst
renonord@renonord.dk

10-09-2014xxxxxxxxx - dato

Udkast til VVM-tilladelse til udvidelse af Rærup Deponi
(Etape 1)

Sagsnr.:
2012-53029
Dok.nr.:
2014-285448

Aalborg Kommune giver hermed I/S RenoNord VVM-tilladelse til at Rærup Deponi
kan udvide Etape 1`s affaldsmængde op til kote 25 incl. slutafdækning. Under
opfyldningsperioden med affald må der deponeres affald indtil 5 meter over kote
25. Affaldsmængden, hvoraf en del er farligt affald, øges fra ca. 280.000 m3 til ca.
625.000 m3. Etape 1 omfatter ca. 4 ha og ligger på matr. nr. 1i Vesterladen, Horsens.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. planlovens §56.
Projektet er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinje 14.1.14 Rærup Deponi, Halsvej.
Den nævnte retningslinje blev udarbejdet som et kommuneplantillæg og var ledsaget af en miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (MV). Samtidig
med dette planarbejde blev der udarbejdet en lokalplan 5-9-105, Rærup Deponi,
Halsvej, Rærup som dækker hele Rærup Deponi på 34 ha.

Vilkår
Tilladelsen gives på betingelse af, at udvidelsen sker i overensstemmelse med retningslinjen og
redegørelsen til tillæg 5.011 til kommuneplanen, med tilhørende miljørapport VVM-redegørelse og
Miljøvurdering (MV) inklusiv den sammenfattende redegørelse.
Det er en forudsætning for udvidelsen:
-

At de miljø- og naturmæssige påvirkninger af omgivelserne holder sig inden for det, som er
beskrevet i Miljørapporten for Rærup Deponi, Halsvej (VVM og MV).

Tilladelsen er givet i henhold til § 2, stk. 4, nr. 2 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1510 af 15.
december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlæg virkning på miljøet (VVM) i medfør
af lov om planlægning.

Andre tilladelser mv.
VVM-tilladelsen erstatter ikke tilladelser efter anden lovgivning, som er nødvendige for projektets
realisering.

Projektets geografiske afgrænsning:

Offentliggørelse
Tilladelsen vil blive offentliggjort den xx. måned 20xx på kommunens hjemmeside
www.aalborgkommune.dk/annoncer

Klagevejledning
VVM-tilladelsen kan, jf. planlovens § 58 og 59, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver
med retlig interesse i sagens udfald, samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som
hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. Afgørelsen kan desuden påklages af miljøministeren.
Klagen skal sendes til Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen, Plan & Udvikling, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby eller pr. e-mail plan.byg@aalborg.dk. Klagen skal være modtaget
senest xx. måned 20xx. Kommunen sørger herefter for, at klagen videresendes til Natur- og Miljøklagenævnet.
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et
gebyr på 500 kr. Klagegebyret opkræves efterfølgende af Natur- og Miljøklagenævnet.
Nærmere vejledning om klagemuligheder, klageberettigede og gebyrer mv. findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk
Hvis VVM-tilladelsen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra annonceringsdatoen, dvs. senest xx. måned 20xx.
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Venlig Hilsen

Anne-Vibeke Skovmark
Landinspektør
9931 2243
Anne-vibeke.skovmark@aalborg.dk

Kopi til:
COWi cowi@cowi.dk og jnan@cowi.dk
John Bo Nielsen johnbohandyman@dlgmail.dk
Miljøstyrelsen Aarhus aar@mst.dk
Beredskabsstyrelsen brs@brs.dk
Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk
Energistyrelsen ens@ens.dk
Forsvarets bygnings- og etablissementstjeneste fbe@mil.dk
Kystdirektoratet kdi@kyst.dk
Miljøstyrelsen mst@mst.dk
NaturErhvervstyrelsen landbrugsloven@naturerhverv.dk
Naturstyrelsen nst@nst.dk
Naturstyrelsen Aalborg AAL@nst.dk
Statens Luftfartsvæsen dcaa@slv.dk
Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk
Vejdirektoratet vd@vd.dk
Aalborg Lufthavn info@aal.dk
Friluftsrådet fr@friluftsrådet.dk
Friluftsrådet kreds Himmerland-Aalborg: kraghchr@post3.tele.dk
Det Grønne Råd
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Bilag B Udkast til miljøgodkendelse

#BREVFLET#
Click here to enter text.
prøve
Aalborg Kommune, Miljø, MEF
Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby

I/S RenoNord
Troensevej 2
9220 Aalborg Øst
Sendt pr. mail til:
renonord@renonord.dk og
ar@renonord.dk

28. oktober 2014

IndustriMiljø, MEF

Udkast til godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven til udvidelse af etape 1, Rærup Deponi,
I/S RenoNord, Halsvej 70 9310 Vodskov

Miljø- og Energiforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
miljoe@aalborg.dk
www.aalborg.dk
Sagsnr.:
2012-38808
Dok.nr.:
Init.: KAR/LOP/MHR
EAN nr.: 5798003742977
Åbningstider:
Mandag - onsdag
09.00 - 15.00
Torsdag
09.00 - 17.00
Fredag
09.00 - 14.00
Send så vidt muligt elektronisk
post til Aalborg Kommune

Virksomhedens navn:

I/S Reno-Nord, Rærup deponi

CVR-nummer:

46076753

P-nummer:

1003387647

Listepunkt

5.4. Deponeringsanlæg

Matr. Nr.:

1i

Ejerlav:

Vesterladen, Horsens

Adresse:

Halsvej 70, 9310 Vodskov

Virksomhedens ejer:

I/S Reno-Nord

Ansøger:

COWI for I/S Reno-Nord

Ejendommens ejer:

I/S Reno-Nord
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1. Aalborg Kommunes afgørelse:
1.1 Godkendelse med vilkår:
Aalborg Kommune meddeler i medfør af § 33 i miljøbeskyttelsesloven nr. 879 af 26.
juni 2010 tillæg til godkendelse af I/S RenoNords deponi i Rærup (Rærup Deponi),
listepunkt 5.4: "Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv
1999/31-EF af 26. april 1999 om deponering af affald, som modtager over 10 tons
affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald".
Godkendelsen til udvidelse af højden på den eksisterende etape 1 meddeles som
tillæg til miljøgodkendelse af den 11. februar 1998. Desuden meddeles i medfør af §
41 i miljøbeskyttelsesloven nr. 879 af 26. juni 2010 påbud om ændring af vilkår i den
eksisterende godkendelse af 27. december 2005. Dette tillæg omfatter endvidere
tilladelse til udledning af oppumpet grundvand fra deponeringsarealer via grøft til
Attrupgrøften.
Godkendelsen vedrører etape 1, som består af 5 deponeringsenheder til affaldstyperne blandet affald, mineralsk affald og farligt affald. Arealet af etape 1 er ca. 4 ha
Projektet omfatter en forøgelse af affaldsvolumen gennem ændring af slutkoterne på
etape 1´s areal, så der kan fyldes affald incl. slutafdækning op i kote 25 mod kote 20,
som der er godkendelse til nu.
Udover at kunne opfylde etape 1 med mere affald er målet, at etape 1 efter endt
opfyldning, skal henligge som naturområde (evt. med mulighed for at dyrke fritidsinteresser, såfremt det ikke indskrænker de omkringliggende virksomheders fortsatte
drift og udviklingsmuligheder).
Ved at øge slutkoterne og sidehældningerne mod nord og øst på etape 1 som ansøgt mere end fordobles den samlede mængde affald, der kan deponeres på etapen,
hvorved etape 1´s levetid forlænges.
3
3
Affaldsmængden øges fra ca. 280.000 m til ca. 625.000 m . Grunden til, at totalvolumen bliver så meget højere er, at der opnås en meget fladere bakke med stejlere
skråninger jf. den nye lokalplan 5-9105 i forhold til den gamle lokalplan 15-013. Det
er ikke kun 5 m reetableringskoterne er løftet med.
Deponeringsenhederne på etape 1 er indrettet med miljøbeskyttende foranstaltninger
i form af membransystem med perkolatopsamling i.h.t. deponeringsbekendtgørelsen.
Der foretages overvågning af deponeringsanlægget ved monitering af perkolat,
grundvand og udledning af drænvand til grøft.
På etape 1 vil der blive modtaget de samme affaldstyper som under eksisterende
drift. Forøgelsen af højden af deponiet medfører ikke driftsmæssige ændringer i forhold til eksisterende forhold.
Driftstiden for deponiet er i dagtimerne som hidtil. En revideret støjberegning har vist,
at støjvilkårene for boliger i nabolaget kan overholdes.
Miljøgodkendelsen meddeles på nedenstående vilkår:
Generelt
Vilkår T1
Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med beskrivelsen i afsnit 2, Afgørelsens forudsætninger.
Vilkår T2
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Såfremt godkendelsen ikke er udnyttet senest 2 år fra dato for miljøgodkendelse,
bortfalder godkendelsen.
Vilkår T3
Den ansvarlige for virksomheden skal straks underrette tilsynsmyndigheden, hvis der er
vilkår i den eksisterende miljøgodkendelse og i dette tillæg til miljøgodkendelse, der ikke
overholdes. Medfører den manglende overholdelse af vilkår, at der er en umiddelbar
fare for menneskers sundhed eller i betydelig omfang truer miljøet negativt, skal driften
af virksomheden eller den relevante del heraf indstilles, indtil vilkåret er overholdt.
Nedlukning (slutafdækning, efterbehandling og passiv drift)
Vilkår 55 i miljøgodkendelse af 11. februar 1998 ophæves.
Vilkår 56 i miljøgodkendelse af 11. februar 1998 ophæves.
Vilkår 21 fra miljøgodkendelse af 27. december 2005 ophæves.
Vilkår 22 fra miljøgodkendelse af 27. december 2005 ophæves.
Vilkår 23 fra miljøgodkendelse af 27. december 2005 ophæves.
Vilkår 25 fra miljøgodkendelse af 27. december 2005 ophæves.
Vilkår T4
Når de enkelte enheder er fyldt op til 1 meter under den planlagte terrænudformning, jf.
den til enhver tid gældende lokalplan (pt. lokalplan 5-9-105), skal der foretages nedlukning og slutafdækning af enhederne, dog må der i etableringsperioden deponeres affald
i overhøjde på indtil 5 meter over kote 25.
Der må ikke være enheder, hvor affaldsdeponeringen er afsluttet, som ikke er slutafdækkede. Undtaget for dette krav er dog skråningsanlæg, der vender mod fremtidige
etaper.
Terrænudformningen og beplantningen skal udføres efter retningslinjerne i den til
enhver tid gældende lokalplan (pt. lokalplan 5-9-105).
Vilkår T5
Når en enhed ønskes nedlukket skal I/S Reno-Nord sende oplysning herom til tilsynsmyndigheden.
Inden 3 måneder fra beslutningen om nedlukning skal der fremsendes en plan for nedlukningen til tilsynsmyndigheden. Planen skal indeholde en tidsplan for gennemførelse
af jordarbejde samt projekt for håndtering af gas.
En nedlukning kan først påbegyndes, når tilsynsmyndigheden har meddelt godkendelse af, at nedlukningen påbegyndes.
Når en enhed nedlukkes, skal slutafdækningen af enheden gennemføres senest 2 år
efter, at nedlukningen er godkendt af tilsynsmyndigheden.
Vilkår T6
Slutafdækningen skal udføres med en tykkelse på minimum 1 meter.
Slutafdækningen skal etableres, så regnvand kan infiltrere gennem slutafdækningen.
Slutafdækningen skal udføres med minimum 0,5 meter uforurenet jord (kategori 1
jord) øverst og kan udføres med op til 0,5 meter uforurenet jord eller lettere forurenet
jord (kategori 2) nederst.
Kategorisering af den anvendte jord til slutafdækningen skal ske i overensstemmelse
med bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af
jord med efterfølgende ændringer.
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Vilkår T7
Hvis der opstår støvgener i forbindelse med slutafdækningen, skal der foretages vanding for at hindre gener for omkringboende.
Vilkår T8
En deponeringsenhed er først endelig nedlukket, når tilsynsmyndigheden har meddelt
sin godkendelse af nedlukningen. Tilsynsmyndigheden vil på baggrund af et tilsyn meddele sin godkendelse af nedlukningen.
Vilkår T9
Formindskelse af slutafdækningslag skal udbedres hurtigst muligt efter konstatering, så
der altid er 1 meter slutafdækningslag ovenpå affaldet.
Vilkår T10
Efterbehandling af pladsen omfatter vedligeholdelse, overvågning og kontrol med de
miljøbeskyttende systemer.
I efterbehandlingsperioden skal vedligeholdelse, overvågning og kontrol med de miljøbeskyttende systemer fortsætte, så længe deponeringsanlægget vurderes at udgøre en
fare for omgivelserne.
En enhed kan overgå til passiv drift, når tilsynsmyndigheden har truffet afgørelse herom.
I/S RenoNord skal fremsende en begrundet ansøgning om overgang til passiv drift.
Enhederne kan overgå til passiv drift, når perkolatet kan accepteres nedsivet i omgivelserne, og der ikke sker en uacceptabel deponiemission.
Udledning af oppumpet grundvand
Vilkår T11
Tilladelse til udledning er gældende fra meddelelse af godkendelsen.
Vilkår T12
Udledningen til Attrupgrøften via grøft skal ske i følgende punkt angivet i UTMkoordinaterne (563.361, 6.327.352) og som angivet på figur 2.2.
Vilkår T13
3
Der må maksimalt udledes 36.000 m oppumpet grundvand pr. år. Den udledte
vandmængde i perioden skal en gang om året indberettes til Aalborg Kommune,
Miljø.
Vilkår T14
Udledningen må ikke medføre hydrauliske problemer i Attrupgrøften eller grøften
hvortil der sker udledning.
Vilkår T15
Der må ikke udledes sand og/eller slam der giver anledning til aflejringer i Attrupgrøften eller grøften hvortil der sker udledning.
Vilkår T16
Udledningen må ikke medføre uæstetiske forhold i Attrupgrøften og grøft.
Vilkår T17
Udledningen må ikke være til hinder for at målsætningen kan opfyldes for Attrupgrøften, jf. afsnit 2.5.
Vilkår T18
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Det skal være muligt at udtage en repræsentativ prøve inden udledning til grøften.
Vilkår T19
Der skal 2 gange årligt udtages 1 repræsentativ prøve inden udledning til grøften.
Prøven skal analyseres for pH, ilt, temperatur, COD, ammonium-N, klorid, sulfat,
natrium, calcium, NVOC, bly, cadmium, krom, kobber, kviksølv, nikkel, zink, total
kulbrinter, BTEX og AOX.
Prøverne skal udtages som stikprøver.
Vilkår T20
Stofferne anført i tabel 1, må i gennemsnit i en løbende periode på 3 år ikke overskride udlederkravene.
Tabel 1: Analyseresultater, vandkvalitetskrav og udlederkrav. Vandkvalitetskravene er fra bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet.

pH
Cadmium

Højeste parameterværdi i vand1
prøver
[μg/l]
7,65
0,058

Chrom

0,4

Kobber
Bly
Nikkel
Zink
Benzen
Toluen
Ethylbenzen
o-Xylen, m+p-Xylen

6,8
0,5
8,9
28
<0,04
<0,04
0,024
0,02

Parameter

Vandkvalitetskrav

Udlederkrav

2

Kontroltype
[μg/l]
0,8
Chrom VI: 3,4
Chrom III: 4,9
2,9
0,34
3
7,8
8
7,4
2
Σ=1

[μg/l]
6-9
4

Absolut kontrol
Tilstand

17

Tilstand

14,5
1,7
15
39
40
37
10
5

Tilstand
Tilstand
Tilstand
Tilstand
Tilstand
Tilstand
Tilstand
Tilstand

Vilkår T21
Prøvetagning, forsendelse og analyse skal gennemføres af akkrediteret firma eller
laboratorium. Kopi af analyseresultatet fremsendes til Aalborg Kommune, Miljø, når
det foreligger.
Vilkår T22
Udledningen skal tilses to gange årligt. Hvis der i udledningsperioden ses ændringer
af vandets sammensætning, lugt eller farve, som kan betyde risiko for forurening skal
udledningen standses, og Aalborg Kommune, Miljø, skal underrettes.
Vilkår T 23
Der skal laves en driftsjournal, der som minimum skal indeholde beskrivelser af resultatet af de årlige tilsyn med udledningspunktet.

1
2

I nedstrømsliggende boringer: DGU nr. 26.5233, DGU nr. 26.5234, B3 og B4
Der er i fastsættelsen af udlederkravene anvendt en fortyndingsfaktor på 5.
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1.2 VVM - pligt
Aalborg Kommune har den 5. juni 2013 truffet afgørelse om, at projektet er VVMpligtigt, da det er omfattet af bilag 1, pkt. 9: "Anlæg til bortskaffelse af farligt affald
(dvs. affald, der er omfattet af direktiv 91/689/EØF ved forbrænding, kemisk behandling (som defineret i bilag II A til direktiv 75/442/EØF afsnit D9) eller deponering",
Miljøministeriets bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs
virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, nr. 764 af 23. juni 2014.
VVM-pligten indebærer, at projektet ikke kan realiseres, før der er udstedt kommuneplanretningslinjer for anlægget ledsaget af VVM-redegørelse og miljøvurdering.
Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljøvurdering er vedtaget af Byrådet
den xxxx.
1.3 Habitat-screening
Aalborg Kommune har vurderet det ansøgte i forhold til Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse
af visse arter nr. 408 af 1. maj 2007. Aalborg Kommune vurderer, at projektet hverken i sig selv eller sammen med andre kilder og projekter i området vil medføre nogen væsentlig negativ påvirkning af bevaringsmålsætninger for Natura2000områderne eller for arter opført på Habitatdirektivets bilag IV.
Det vil derfor ikke være nødvendigt at lave en egentlig konsekvensvurdering.
1.4 Basistilstandsrapport
Aalborg Kommune har vurderet, at det ansøgte ikke er omfattet af kravet om
udarbejdelse af basistilstandsrapport efter godkendelsesbekendtgørelsens §
14, idet Aalborg Kommune har vurderet, at der ikke frigives relevante farlige stoffer
fra det ansøgte.
1.5 Offentliggørelse og klagevejledning
Miljøgodkendelsen vil blive annonceret på Aalborg Kommunes hjemmeside:
www.aalborg.dk/annoncer
Miljøgodkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.
Afgørelsen vedrørende basistilstandsrapport kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
Eventuel klage skal sendes til Aalborg Kommune, Miljø, Stigsborg Brygge 5, 9400
Nørresundby, så vidt muligt elektronisk på miljoe@aalborg.dk
Klagen skal være Aalborg Kommune, Miljø, i hænde senest den * ved kontortids
ophør. Klagen vil herefter blive videresendt til Natur- og Miljøklagenævnet ledsaget
af det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der
indbetales et gebyr på 500 kr. Natur- og Miljøklagenævnet sender opkrævning på
gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra Aalborg Kommune. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales
gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises
klagen fra behandling. Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside: www.nmkn.dk
Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.
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En eventuel klage har ikke opsættende virkning. Udnyttelsen af godkendelsen sker
dog på ansøgerens eget ansvar og indebærer ingen indskrænkning i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve godkendelsen.
Eventuelt søgsmål (domstolsprøvelse) skal være anlagt inden 6 måneder efter, at
afgørelsen er meddelt, eller - hvis sagen påklages - inden 6 måneder efter, at endelig
afgørelse foreligger, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1.

1.6 Vejledning om evt. ændringer i miljøgodkendelsen mv.
Første gang en virksomhed eller aktivitet får miljøgodkendelse, er miljøgodkendelsen
retsbeskyttet i 8 år fra dato for meddelelse af miljøgodkendelse, dvs. at der er 8 års
retsbeskyttelse for nye krav fra miljømyndigheden i denne periode.
Miljømyndigheden kan dog gribe ind overfor en miljøgodkendt virksomhed inden for
retsbeskyttelsesperioden under visse forudsætninger. For nærmere oplysninger henvises til miljøbeskyttelseslovens § 41 og §§ 41a-41d.
Tilsynsmyndigheden kan revidere vilkårene i en miljøgodkendelse for at forbedre
virksomhedens kontrol med egen forurening eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn. (Miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 3).
Miljøgodkendelsen er fortsat gældende efter retsbeskyttelsesperiodens udløb. Men
når der er forløbet mere end 8 år efter, der første gang er meddelt godkendelse, kan
tilsynsmyndigheden ændre vilkårene heri ved påbud eller nedlægge forbud imod
fortsat drift, jf. § 41 b.
Såfremt virksomheden ønsker ændringer i miljøgodkendelsen, kan denne altid ansøge herom. Der skal altid indgives en ny ansøgning om miljøgodkendelse ved udvidelser eller ændringer, som ikke er omfattet af miljøgodkendelsen.
Denne miljøgodkendelse skal i henhold til Bekendtgørelse nr. 486 af 25. maj 2012
om godkendelse af listevirksomhed, § 21 tages op til revision senest den * (dato: 10
år fra godkendelsen)

2. Afgørelsens forudsætninger
2.1 Lovgrundlag
I/S Reno-Nord, Rærup Deponi må ifølge § 33 i miljøbeskyttelsesloven nr. 879 af 26.
juni 2010 ikke etableres, udvides eller ændres, før godkendelsesmyndigheden har
meddelt godkendelse hertil, jf. også Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1454 af 20.
december 2012, Godkendelsesbekendtgørelsen, bilag 1, listepunkt 5.4. "Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31-EF af 26. april
1999 om deponering af affald, som modtager over 10 tons affald om dagen eller har
en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald".
Afgørelsen er desuden truffet bl.a. med hjemmel i:
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1049 af 28. august 2013 om deponeringsanlæg
(deponeringsbekendtgørelsen).
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 om miljøkvalitetskrav
for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller
havet.

8/23

Bekendtgørelse nr. 1353 af 11. december 2006 om kvalitetskrav til miljømålinger
udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v.
Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 408 af 1. maj 2007

2.1.b Forudgående offentlighed
Der er ikke foretaget særskilt forudoffentliggørelse, da der er sket offentliggørelse
efter VVM-proceduren, jf. godkendelsesbekendtgørelsens §16 stk. 6.
Her oplyses om den gennemførte procedure for offentliggørelse, samt redegørelse
for Aalborg Kommune, Miljøs overvejelser på baggrund af de indsendte synspunkter,
i VVM-processen.

2.2 Bilag til sagen
1. Ansøgning om tilladelse til sænkning af grundvand samt afledning på Rærup
deponi, COWI, 15. april 2013.
2. Ansøgning om miljøgodkendelse til ændring af etape 1, COWI, oktober 2014.
3. Udkast til miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport for
kommuneplantillæg nr. 5.011 for ændring af etape 1 på Rærup Deponi, COWI,
25. september 2014.
4. Udkast til lokalplan 5-9-105 med miljørapport, Rærup Deponi, Halsvej, Rærup,
Landområde Nord, september 2014
5. Udkast til forslag til kommuneplantillæg 5.011 for Rærup Deponi, Halsvej med
VVM og MV, juni 2014.
6. Bemærkninger fra Miljøstyrelsen Aarhus til indledende høring af udkast til miljøgodkendelse, af 17. oktober 2014.
7. Bemærkninger fra Reno Nord til indledende høring af udkast til miljøgodkendelse, 10. oktober 2014.
8. xx.xx
2.3 Virksomhedens etablering mv.
Rærup Deponi blev etableret i 1987 af I/S Reno-Nord. Nogle enheder er opfyldt og
nedlukket (historisk) og i 2007 blev der etableret nye enheder, som benævnes etape
1 på nedenstående figur 2.1.
Godkendelsen vedrører etape 1, som består af 5 deponeringsenheder til affaldstyperne blandet affald, mineralsk affald og farligt affald. Arealet af etape 1 er ca. 4 ha.
Projektet omfatter en forøgelse af affaldsvolumen gennem ændring af slutkoterne på
etape 1´s areal, så slutkoten kan komme op i en højde af 25 meter mod de 20 meter,
der er godkendelse til nu. Af godkendelsen fra 1998 fremgår, at den maksimale topkote kunne være 20. I praksis har topkoten for etape 1 været projekteret til 19 meter.
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Figur 2.1: Nuværende indretning af Rærup Deponi i forhold til omgivelserne.

2.4 Beliggenhed og kommuneplan mv.
Rærup Deponi er beliggende i kommuneplanrammeområde 5.9.T1 Nordjyllandsværket og affaldsdepoter (se bilag 3.1 Oversigtsplan med rammer). Virksomheden
var tidligere omfattet af lokalplan 15.013. ”Vodskovområdet, Vodskov Landområde,
Affaldsdepoter ved Rærup”, men på baggrund af ansøgningen om forhøjelse af deponiet, er der udarbejdet en ny lokalplan 5-9-105, som blev godkendt i Byrådet den
xxxx. Rærup Deponi er desuden omfattet af kommuneplantillæg 5.011 med miljørapport (VVM og MV) for en udvidelse af etape 1.
Depotet er beliggende i landbrugsområde med spredt beliggende gårde og huse. De
3 nærmest beliggende ejendomme er ca. 300 m nord/nordøst for depotet. Landsbyen Rærup ligger ca. 500 m nordøst for området. Syd for depotet ligger Nordjyllandsværket og Nordjyllandsværkets deponi til restprodukter. Sydvest for ligger Aalborg
Fjordudvalgs havbundssedimentdepot.
Der er ikke planer om byudvikling i området.
Depotet er beliggende i et område, hvor der er begrænsede drikkevandsinteresser.
Nærmeste Natura 2000 område ligger ca. 3,5 km nord for deponeringsanlægget.
Området er udpeget som EU-habitatområde nr. 218 Hammer Bakker østlige del.
Depotet er beliggende ved Langerak, som ca. 11 km mod vest grænser op til Nibe/Gjøl Bredning (Habitatområde nr. 15 og Fuglebeskyttelsesområde nr.1) og ca. 16
km mod øst grænser op til Aalborg Bugt (Habitatområde nr. 14 og fuglebeskyttelsesområde nr. 2). Depotet ligger på lang afstand fra habitatområderne, så der vurderes
ikke at være fare for påvirkning af Natura 2000 områderne fra Rærup Deponi.
Der er kendskab til forekomst af følgende Bilag IV-arter: Løgfrø i et vandhul og
Spidssnudet Frø i tre vandhuller uden for deponeringsanlægget og den planlagte
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udvidelse. Disse arter vurderes dog ikke at blive påvirket i væsentlig grad, da der
ikke sker opfyldning af søer og vandhuller, da der ikke foregår udledning af forurenende stoffer til søer eller vandhuller og da der ikke foretages terrænændringer på
arealer, der grænser op til ynglevandhullerne.
2.5 Miljøteknisk beskrivelse
Miljøteknisk beskrivelse fremgår af ansøgning til miljøgodkendelse, bilag 3.2.
Etape 1 er indrettet med deponeringsenhederne 1, A, B C og D, som ses på figur
2.2.

Figur 2.2. Etape 1 (sort afgrænsning) består af enhederne 1, A, B, C og D.
Kapaciteten for de enkelte enheder efter vedtagelse af lokalplan 5-9-105, som tillader en
forhøjelse af depotet til kote 25 fremgår af tabel 2.1. I forhold til tidligere lokalplan, hvor
en højde til kote 20 var tilladt, er det en kapacitetsforøgelse på 346.222 m3.

Tabel 2.1 Oplysninger om enheder på etape 1. *Affaldskapacitet ved slutafdækningslag
på 1 meter.
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Der er senest truffet afgørelse om anlægsklasse for de enkelte enheder af Miljøstyrelsen den 4. juni 2014 og om revideret positivliste den 27. juni 2014. Beskrivelse af
affaldstyper og -mængder herunder positivliste (affaldstyper, der må modtages) og
klassificering i anlægsklasser fremgår af ansøgningen side 38 – 41. Positivlisten ses
af godkendelsens bilag 3.3.
Oplysninger om membransystem og perkolatsystem fremgår af ansøgningen side 42
og 44 – 47.
Oplysninger om drift m.h.t. massestrømme forbundet med driften, driftstider, modtagelse af affald samt indbygning af affald fremgår af ansøgningen side 48 – 52.
Oplysninger om nedlukning og efterbehandling fremgår af ansøgningens side 52 –
54.
Oplysninger om klimatiske forhold, geologi, hydrogeologi, pejling af grundvand, moniteringsboringer og recipienter fremgår af ansøgningens side 55 – 63

Udledning af oppumpet grundvand
COWI har på vegne af I/S Reno-Nord d. 15. april 2013 søgt om tilladelse til udledning af oppumpet grundvand til Attrupgrøften via grøft.
Ansøgningen omfatter grundvandssænkning af et anvendt deponeringsareal samt
kommende deponeringsarealer. Udledningspunktet for oppumpet grundvand ses af
nedenstående figur 2.3.

Figur 2.3. Udledningspunkt for oppumpet grundvand.
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Grundvandsspejl
Geotekniske undersøgelser på Rærup Losseplads har vist, at grundvandsspejlet er
beliggende terrænnært. I forbindelse med drift af deponeringsareal 1 og kommende
deponeringsarealer er der derfor behov for, at foretage grundvandssænkning.
Nuværende forhold
Der foretages i dag en midlertidig grundvandssænkning ved Rærup Losseplads under Etape 1, idet membransystemet i enhederne er placeret i en sådan dybde, at der
er indadrettet grundvandstryk. Grundvandssænkningen har til formål, at aflaste
grundvandstrykket under pladsmembranen indtil opfyldningen med affald i enhederne udgør en tilstrækkelig ballast til at holde plastmembranen nede.
Grundvandet under enhederne i Etape 1 drænes ved hjælp af et system af drænledninger under membransystemet, der afleder til en drænpumpebrønd ved gravitation.
I drænpumpebrønden pumpes grundvandet til en grøft nord for drænpumpebrønden
med udløb i vandløb.
Fremtidige forhold
Etablering af nye enheder (arealer) sker i etaper eller del-etaper, idet arealerne af de
enkelte etaper forventes, at ville svare til arealet af Etape 1. De nye enheder forventes etableret på tilsvarende vis som enhederne på Etape 1 med indadrettet grundvandstryk. Det er derfor nødvendigt at dræne grundvandet under enhederne.
Dræningen under den indledende drift af de enkelte del-etaper forventes, at ske på
tilsvarende vis som for Etape 1. Det forventes, at dræning under del-etaperne kan
foretages successivt således, at der kun drænes under en enkelt del-etape ad gangen.
Arealet, der skal drænes i fremtiden, forventes at svare til arealet for Etape 1. Oppumpet mængde pr. år forventes dermed tilnærmelsesvis at være det samme. Oppumpet grundvand udledes i samme punkt som for Etape 1.
Periode og vandmængder
Perioden for grundvandssænkningen forventes at vare indtil deponeringsmassen i
enhederne opvejer grundvandstrykket på undersiden af plastmembranen. Denne
periode er estimeret til 50-60 år.
Den samlede udledte vandmængde pr. år er ud fra tidligere registreringer vurderet til
3
3
at være 35.400 m svarende til ca. 4 m /h el. ca. 1 l/s.
Renseforanstaltninger
Der foretages monitering af grundvandet 2 gange årligt fra boringerne DGU nr.
26.3983, DGU nr. 26.3717, DGU nr. 26.5233, DGU nr. 26.5234, B3 og B4. Formålet
med moniteringen er at følge udviklingen i den grundvandskemiske sammensætning
opstrøms og nedstrøms for deponeringsanlægget med henblik på, at kontrollere for
indikatorer af perkolatpåvirkning fra deponeringen. Boringerne er filtersat i forskellige
niveauer og der udtages vandprøver i filtret beliggende 1-2 m.u.t.
Grundvandet analyseres for pH, ilt, temperatur, COD, ammonium-N, klorid, sulfat,
natrium, calcium, NVOC, bly, cadmium, krom, kobber, kviksølv, nikkel, zink, total
kulbrinter, BTEX og AOX.
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Der er foretaget vurderinger af de enkelte analyseparametre målt i 2011-2012. Stort
set alle målingerne ligger indenfor, hvad der normalt ses i upåvirket grundvand. For
bly, kobber og zink er der konstateret en enkelt overskridelse af miljøkvalitetskriterierne for ferske recipienter i en af boringerne. Samlet set vurderer COWI, at ingen af
de analyserede parametre anses for problematiske ved udledning til hverken Attrupgrøften eller Limfjorden.
Beskrivelse af vandområder
Det oppumpede grundvand udledes til grøft, der ikke særskilt er målsat. Grøften har
forbindelse til Attrupgrøften via sidetilløb.
Sidetilløbet og Attrupgrøften er begge i Regionplan 2005/Landsplandirektiv målsat
med en fiskevandsmålsætning B3 svarende til karpefiskevand og en vandkvalitet IIIII svarende til overgangen mellem svagt og stærkt forurenet.
Slutrecipienten for udledningen er Limfjorden.
Høring af vandplanerne
Naturstyrelsen har udarbejdet høringsudkast til vandplanerne. Heri er grøften hvor
der udledes til ikke medtaget. Jf. retningslinje 3 skal alle ikke-målsatte vandløb opfylde kravet om god økologisk tilstand svarende til faunaklasse 4-5 efter DVFI.
God økologisk tilstand for overfladevand er udtryk for en ”svag afvigelse fra en tilstand upåvirket af menneskelig aktivitet (referencetilstanden)”. Miljømålene for den
økologiske tilstand i vandløb, søer og kystvande er først og fremmest fastlagt gennem de biologiske kvalitetselementer. Hydromorfologiske og fysisk-kemiske kvalitetselementer understøtter de biologiske kvalitetselementer.
Almene vandforsyningsanlæg
Der er ingen almene vandforsyningsanlæg i grundvandets strømningsretning mod
Limfjorden. Det nærmeste offentlige vandforsyningsanlæg er Vodskov Vandværk
beliggende ca. 2,5 km mod nordvest. Grundvandssænkningen vurderes til ikke, at
have indvirkning på Vodskov Vandværks indvinding grundet afstanden.
Private enkeltindvindere
Den nærmeste private enkeltindvinder er beliggende ca. 400 m mod nord. Der findes
ikke oplysninger på boringen, men ud fra lagfølgen i de nærmeste kendte boringer
vurderes det, at den er filtersat i glacialt smeltevand.
COWI vurderer på baggrund af geologien i området, potentialekort, pejlinger fra Jupiter-databasen, pejlinger fra moniteringsboringer omkring Rærup Losseplads, strømningsretning fra deponiet og beregninger, at der ingen risiko er for forurening og påvirkning af enkeltindvinderen.
Yderligere vurderer COWI, at der kan opstå en sænkning af grundvandsspejlet hos
enkeltindvinderen på 0,2 – 0,8 m. Denne sænkning vurderes, at være ubetydelig idet
enkeltindvinderens har sit indvindingsopland nord for boringen og at andre pumpeaktiviteter i området kan give anledning til en større indvirkning på grundvandsspejlet
ved denne boring.
2.7 Forureningsforhold
Oplysninger om forureningsforhold herunder miljøpåvirkninger og afhjælpende foranstaltninger fremgår af ansøgningen side 64 – 83.
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Bedste tilgængelige teknik
Oplysninger om valg af BAT fremgår af ansøgningen side 78 - 80.
Jord, grundvand og recipienter
Oplysning om perkolatmængder og –kvalitet, grundvand og recipienter fremgår af
ansøgningens side 65 – 72, side 81 – 82 og side 85 – 87.
Oplysning om basistilstandsrapport findes side 89 – 91.
Luft/støv/lugt
Oplysninger om luftforurening, støv og lugt fremgår af ansøgningens side 75, side 82
og side 87.
Støj
Støjkilderne og -belastning er beskrevet i ansøgningen side 72 - 76. Der er udført en
fornyet støjberegning (miljømåling – ekstern støj) i forbindelse med ansøgningen.
Støjrapporten findes i ansøgning som bilag J (ikke vedhæftet godkendelsen).
Vibrationer
Der forventes ikke at forekomme vibrationer fra drift af etape 1.
Affald
Oplysninger om kontrol ved modtagelse af affald findes i ansøgningens side 85.
Unormale driftsituationer
Oplysning vedr. driftsforstyrrelser og uheld fremgår af ansøgningens side 77.
2.7 Partshøring
Partshøring af naboejendomme udføres i fasen for offentlig høring i januar – marts
2015.
Der blev foretaget partshøring vedrørende udkast til miljøgodkendelse hos virksomheden og hos naboerne den *, og der indkom *ingen *bemærkninger fra *. Der er
sendt særskilt svar til *.
2.8 Aalborg Kommune, Miljøs bemærkninger
Lokalisering
I det pågældende område kan lokaliseres virksomheder i miljøklasse 4-7 jf. kommuneplanen.
Denoneringsanlæg anses for at være i miljøklasse 6-7, jf. bilag A til Kommuneplanen. Dvs. at virksomheden umiddelbart kan lokaliseres i området. Aalborg Kommune, Miljø vurderer på den baggrund, at virksomheden fortsat kan drives på den pågældende lokalitet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforeneligt med
hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, herunder at til- og frakørsel til virksomheden kan ske uden væsentlige miljømæssige gener for omgivelserne.
Udvidelsen af Rærup deponi forventes ikke at medføre flere biler til og fra Rærup
deponi, idet Reno-Nords ejerkreds og dermed kundegrundlag er uændret. Ifølge en
analyse foretaget af I/S Reno-Nord har der de sidste år været en nedgang i mæng15/23

den af modtaget affald, og dermed også i antallet af biler, der er kørt til deponiet.
Dette skyldes krisen i byggebranchen, og antallet af biler forventes derfor at ville
stige til 2008 niveau igen, når krisen er ovre.
VVM
Da udvidelsen af deponiet i højden øger kapaciteten af farligt affald, er der direkte
VVM-pligt. Projektet er omfattet af bekendtgørelsens bilag 1, pkt. 9 i Miljøministeriets
bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet
(VVM) i medfør af lov om planlægning, nr. 764 af 23. juni 2014 (VVM-bekendtgørelsen): "Anlæg til bortskaffelse af farligt affald (dvs. affald, der er omfattet af direktiv
91/689/EØF ved forbrænding, kemisk behandling (som defineret i bilag II A til direktiv
75/442/EØF afsnit D9) eller deponering".
Da projektet blev VVM-anmeldt af I/S Reno-Nord den 18. marts 2013 og dermed før
1. januar 2014, er sagen behandlet efter VVM-bekendtgørelsen nr. 1510 af 15. december 2010. Dette indebærer, at projektet ikke kan realiseres, før der er udstedt
kommuneplanretningslinier for anlægget ledsaget af en VVM-redegørelse og miljøvurdering.
Der er udarbejdet en samlet miljørapport, der tilgodeser kravene til en VVMredegørelse og en miljøvurdering. Miljørapporten omfatter forhøjelse af etape 1 og
udledning af oppumpet grundvand til Attrup grøften via grøft.
Forslag til kommuneplantillæg 5.011 blev vedtaget i Byrådet den xx. 2015.
Her skal være et afsnit med redegørelse for godkendelsesmyndighedens overvejelser
på baggrund af de synspunkter som offentligheden har givet udtryk for i VVMprocessen.
Habitat
Depotet ligger på lang afstand fra habitatområderne, så der vurderes ikke at være
fare for påvirkning af Natura 2000 områderne fra Rærup Deponi.
Der er kendskab til forekomst af følgende Bilag IV-arter: Løgfrø i et vandhul og
Spidssnudet Frø i tre vandhuller uden for deponeringsanlægget og den planlagte
udvidelse. Disse arter vurderes dog ikke at blive påvirket i væsentlig grad, da der
ikke sker opfyldning af søer og vandhuller, da der ikke foregår udledning af forurenende stoffer til søer eller vandhuller og da der ikke foretages terrænændringer på
arealer, der grænser op til ynglevandhullerne.
Basistilstandsrapport
For at en virksomhed skal være omfattet af kravet om udarbejdelse af basistilstandsrapport efter godkendelsesbekendtgørelsens § 14 skal:
 Anlægget være en IED-virksomhed
 Stofferne skal stamme fra en virksomhed optaget på bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen.
 Stofferne skal være omfattet af (EF) nr. 1272/2008 artikel 3 – altså være farlige stoffer
 Stofferne skal frigives fra anlægget (til jord og/eller grundvand)
 Mængden og karakteren af stofferne skal være således, at den udgør en
forureningsfare for jord og/eller grundvand.
Af ansøgningen om miljøgodkendelse fremgår det, at (EF) nr. 1272 /2008 af 16. december 2008 art. 1 afsnit 3 er "Affald, som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/12/EF af 5. april 2006 om affald (2), er ikke et stof, en blanding
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eller en artikel i betydningen i artikel 2 i denne forordning." Dermed kan affald ikke
være omfattet af samme forordnings artikel 3 og dermed af definitionen på farlige
stoffer.
Det skal bemærkes, at også perkolat i Affaldsbekendtgørelsen er angivet som værende affald. Da perkolat – der jo er en affaldstype og ikke et stof eller blanding af
stoffer i (EF) nr. 1272/2008 artikel 3 betydning – ikke betragtes som værende "relevante farlige stoffer" som frigives fra virksomheden.
Det vurderes derfor, at deponeringsanlægget på Rærup Deponi ikke er en virksomhed, som skal udarbejde en basistilstandsrapport.
Aalborg Kommune er enig i, at EU-forordningen, der henvises til, kan tolkes, som det
er angivet i ansøgningen. Der har dog pågået undersøgelser i EU-regi af om deponeringsanlæg er omfattet af krav om basistilstandsrapport. Den 5. maj 2014 er der udkommet en vejledning fra EU – kommissionen om basistilstandsrapporter.
Følgende tekst er fra vejledningens afsnit om deponeringsanlæg:
”Deponeringsanlæg udgør en særlig kategori af aktivitet ifølge emissionsdirektivet
(bilag I, aktivitet 5.4), da de også er omfattet af Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald. Artikel 1, stk. 2, i direktivet om deponering af affald præciserer, at for
så vidt angår de deponeringsanlæg, som direktivet om integreret forebyggelse og
bekæmpelse af forurening (2008/1/EF) finder anvendelse på, anses de relevante
tekniske krav i direktivet om deponering af affald og de relevante tekniske krav i direktiv 2008/1/EF for opfyldt, hvis kravene i direktivet om deponeringsanlæg er opfyldt.
Da bestemmelserne i emissionsdirektivets artikel 22 ikke fandtes i det tidligere direktiv om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening, kan det ikke konkluderes, at der ikke kræves basistilstandsrapporter for deponeringsanlæg. Bestemmelserne i direktivet om deponering af affald, især bilag I, punkt 3 (generelle krav til beskyttelse af jord og vand) burde sikre, at der ikke trænger farligt affald ned i jorden
eller grundvandet. Direktivet om deponering af affald indeholder endvidere elementer, der er nyttige for udarbejdelsen af en basistilstandsrapport, og som bør suppleres fra sag til sag. Det kan med henblik på kvantificering af jordbundens og grundvandets tilstand blive nødvendigt at tage hensyn til særlige karakteristika ved et deponeringsanlæg (med membran). Hvis der på et deponeringsanlæg finder andre
direkte tilknyttede aktiviteter sted, kan disse aktiviteter i sig selv medføre krav om
udarbejdelse af en basistilstandsrapport.”
Ud fra vejledningsteksten kan det ikke klart konkluderes, at der generelt ikke er krav
om basistilstandsrapport for deponeringsanlæg. Omvendt anføres det, at bestemmelser for deponeringsanlæg burde sikre, at der ikke trænger farligt affald ned i jorden eller grundvandet.
Vejledningen omfatter ikke en fortolkning af om affald er omfattet af definitionen af
farlige stoffer, derfor er de øvrige forudsætninger for krav til basistilstandsrapport
også vurderet af Aalborg Kommune.
Aalborg kommune, Miljø vurderer, at det ikke er relevant at stille krav om basistilstandsrapport i den konkrete sag, idet etape 1 udføres i.h.t. deponeringsbekendtgørelsens krav til beskyttelse af jord og grundvand herunder etableret membran med
kontrolleret opsamling af perkolat samt til monitering af grundvand, perkolat og oppumpet grundvand, der udledes. Dette medfører, at selvom affald skulle indeholde
relevante farlige stoffer, så er risikoen for, at de bliver frigivet til jord og grundvand
minimal.
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Bedste tilgængelige teknik og forebyggelse af uheld
Aalborg Kommune, Miljø vurderer, at det af virksomhedens ansøgning om miljøgodkendelse fremgår, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at
forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik. Deponeringsanlæg er ikke omfattet af BAT-konklusioner eller BREF-dokumenter.
Et deponeringsanlæg betragtes som udført efter BAT, hvis det er indrettet således, at
det opfylder deponeringsbekendtgørelsens og godkendelsesbekendtgørelsens bestemmelser.
Aalborg Kommune, Miljø vurderer, at virksomheden er indrettet og drives så det sikres:
1) at energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt,
2) at mulighederne for at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer med
mindre skadelige eller betænkelige stoffer er udnyttet i det omfang, det er muligt,
3) at produktionsprocesserne er optimeret i det omfang, det er muligt,
4) at affaldshierarkiet, jf. § 6 b i miljøbeskyttelsesloven, iagttages,
5) at der, i det omfang forureningen ikke kan undgås, er anvendt bedste tilgængelige
rensningsteknik, og
6) at der er truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge uheld
og begrænse konsekvenserne heraf.
Klimahensyn
Der er i ansøgningen vurderet på konsekvenser af havvandsstigninger som følge af
klimaændringer samtidig med ekstremregnhændelser. Med baggrund i vurderingen
kan det konkluderes, at en ekstremregnhændelse ikke vil give anledning til forurening i det omgivende miljø hverken fra etape 1, historisk anlæg eller fremtidige anlæg.
Anlægsklasse
Der er senest truffet afgørelse om anlægsklasse for de enkelte enheder af Miljøstyrelsen den 4. juni 2014. Udvidelsen af deponiet i højden ændrer ikke ved enhedernes
anlægsklasse.
Positivliste
Der er senest truffet afgørelse om revideret positivliste den 27. juni 2014. Udvidelsen
af deponiet i højden ændrer ikke ved afgørelse om positivliste. Positivlisten kan efter
ansøgning ændres løbende uafhængigt af afgørelsen om miljøgodkendelse.
Membransystem og perkolatopsamlingssystem
Jf. ansøgningen er der foretaget beregninger af om membransystemet er dimensioneret til at klare den ekstra belastning som forhøjelse af deponiet medfører, og at
membranen er bestandig i den forlængede efterbehandlingsperiode, der kan forventes at blive som følge af et forhøjet deponi.
Det vurderes ud fra beregningerne, at den supplerende højde ikke medfører væsentlige sætninger i membransystemet. Det vurderes ligeledes, at sætningerne hovedsageligt vil være ensartede og i øvrigt af så lille en størrelsesorden, at dette ikke har
betydning for plastmembranen.
Membranens bestandighed er vurderet ud fra materialet samt kemiske og fysiske
påvirkninger. Ud fra vurderingen kan det konkluderes, at levetiden for membranen er
væsentligt højre end den estimerede efterbehandlingstid.
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Jf. ansøgningen er der udført en beregning af, at drænsystemet kan modstå den
ekstra belastning, som forhøjelsen af deponiet medfører, selvom drænsystemet ikke
er udført med dobbeltvæggede PE-drænrør som projekteret. Konklusionen på beregningerne er, at den anvendte rørtype kan modstå den øgede belastning.
Efterbehandlingstid
Som følge af et forhøjet deponi forventes efterbehandlingsperioden at blive forlænget. En meget overordnet vurdering af ændringen af efterbehandlingstiden ved forhøjelsen kunne være, at efterbehandlingstiden ændres proportionalt med ændringen af
fyldhøjden. Dette ville betyde en forøgelse af efterbehandlingstiden med i størrelsesordenen 31 %. Tages der udgangspunkt i en 30 års efterbehandlingstid vil denne
således ændres til ca. 40 år. Med de ovenfor beskrevne forventninger til plastmaterialets levetid vurderes dette ikke at værre problematisk.
Sikkerhedsstillelse
Som følge af forhøjelse af deponiet skal der foretages en revideret beregning af sikkerhedsstillelse. Dette indgår i de eksisterende vilkår vedr. årlig revision af sikkerhedsstillelsen jf. miljøgodkendelse af 11. februar 1998 vilkår 29 – 33.
Monitering
Forhøjelse af deponiet giver ikke anledning til at ændre på den nuværende monitering af grundvand og perkolat, da placeringen af affaldsdeponeringen er den samme
og parametrene lever op til bestemmelser i deponeringsbekendtgørelsen.
Uddannelse
Virksomheden vurderes at opfylde Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 718 af 24.
juni 2011 om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg (uddannelsesbekendtgørelsen).
Luft/støv
Forhøjelse af deponiet giver ikke anledning til at ændre på de eksisterende vilkår
vedr. luft/lugt og støv.
Støj
Forhøjelse af etape 1 giver ikke anledning til, at støjbelastningen for naboer til deponiet kommer til at overskride grænseværdierne for støj i den eksisterende miljøgodkendelse jf. en støjmåling (miljømåling - ekstern støj), der er udført i forbindelse med
ansøgningen om miljøgodkendelse til forhøjelse af etape 1. Der er ikke fundet anledning til at ændre på støjgrænserne, som følger Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser og som fremgår af miljøgodkendelsen af 11. februar 1998.
Udledning af oppumpet grundvand
Aalborg Kommune, Miljø, var på tilsyn d. 18. juli 2013 for at besigtige udløbet og
grøften langs Rærup Losseplads hvortil der udledes.
Grøften fremstod profilmæssigt stort set ensartet fra rørunderføringen ved indkørslen
til lossepladsen (Halsvej) og 700 meter opstrøms til udløbet fra grundvandssænkningen. På denne strækning er der flere sidetilløb (grøfter) og disse formodes, at tjene
som drængrøfter fra de omkringliggende marker.
På tilsynsdagen blev der observeret udledning fra udløbet. Udledningen stod på i ca.
5 min og blev vurderet til at svare til ca. 5-10 l/s. Det udledte vand fremstod klart.
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Flere steder var grøften tør og de steder hvor der var vand, var vanddybden ikke
mere end 10-15 cm. Vandet var stillestående undtaget 50 meter op- og nedstrøms
udløbet.
Fra rørunderføringen ved Halsvej og ca. 200 meter opstrøms blev der på denne
strækning observeret småfisk (ikke artsbestemt).
Tilsynet blev udført i en tør periode og grundet de tørre strækninger må det formodes, at en stor del af den udledte grundvand nedsiver i sommerhalvåret inden rørunderføringen.

Bemærkninger i øvrigt til vilkårene
Generelt
Vilkår T2 vedr. en tidsfrist på 2 år for udnyttelse af godkendelsen er fastsat i medfør
af godkendelsesbekendtgørelsen § 33, stk. 1.
Vilkår T3 vedr. krav om, at virksomheden straks indberetter til tilsynsmyndigheden
o.s.v., hvis vilkårene overtrædes er fastsat i medfør af godkendelsesbekendtgørelsen
§ 21, stk. 6.
Nedlukning (slutafdækning, efterbehandling og passiv drift)
Vilkår T4 vedr. slutafdækning og terrænudformning er fastsat med baggrund i, at der
er ansøgt om en forhøjelse af deponiet, så topkoten fremover kan blive 25 i stedet for
tidligere kote 20, som det fremgår af vilkår 55 i miljøgodkendelsen fra 1998. Vilkåret
er bragt til at stemme overens med den nye lokalplans bestemmelser vedr. tærrænudformning og er formuleret, så det også kan gælde, hvis der sker ændringer af
lokalplanen. Vilkåret afløser desuden det tidligere vilkår 22 i miljøgodkendelsen fra
2005 vedr. løbende nedlukning og slutafdækning, idet det er ført ajour med deponeringsbekendtgørelsens bestemmelser om, at skråningsanlæg, der vender mod fremtidige enheder er undtaget for kravet om slutafdækning. Vilkår T4 afløser desuden
vilkår 56 i miljøgodkendelsen fra 1998, da der i vilkår 56 henvises til den gamle lokalplan 15-013Vilkår T4 gælder således i stedet for vilkår 55 og vilkår 56 i miljøgodkendelsen fra 1998 og vilkår 22 i miljøgodkendelsen fra 2005.
Vilkår T5 vedr. påbegyndelse af nedlukning er en præcisering af det tidligere vilkår
21 i miljøgodkendelsen fra 2005. Præciseringen vedrører I/S Reno-Nords forpligtelser og tidsfrister i forbindelse med nedlukningen. Kravet til projekt for deponigas vedrører enheder for blandet affald samt enheder for farligt affald, hvis der er deponeret
bionedbrydeligt affald.
Vilkår T6 vedr. metoder til slutafdækning afløser det tidligere vilkår 23 i miljøgodkendelsen fra 2005, idet der i den nye lokalplan (5-9-105) ikke er lagt op til, at arealet
skal anvendes som landbrugsjord efter ophør af deponering. Vilkåret er ført ajour
med bestemmelser i deponeringsbekendtgørelsens bilag 2 vedr. slutafdækning. Der
er således mulighed for at anvende op til 0,5 meter lettere forurenet jord i den nederste del af afdækningslaget. Ifølge lokalplanen, så anbefales RenoNord at anvende
sandet, gruset, stenet, næringsfattig jord, gerne med et indhold af kridt, i stedet for
udelukkende ler og muldjord, for at fremme en beplantning, hvor træer/buske ikke
bliver så høje. Da forhold vedr. beplantning og visuelle forhold ikke kan reguleres via
miljøbeskyttelsesloven og deponeringsbekendtgørelsen, indgår dette ikke ved fastsættelse af vilkår.
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Vilkår T7 vedr. vanding i tilfælde af støvgener, er fastsat for at modvirke gener for
omkringboende ved slutafdækning i tørre perioder.
Vilkår T8 vedr. tilsynsmyndighedens godkendelse af nedlukningen er fastsat med
hjemmel i deponeringsbekendtgørelsen.
Vilkår T9 vedr. udbedring af slutafdækningslag er fastsat, fordi der er erfaringer med,
at der kan ske sætninger i slutafdækningslaget samt erosion med dannelse af render.
Vilkår T10 vedr. efterbehandling og passiv drift afløser og supplerer det tidligere vilkår 25 i miljøgodkendelsen fra 2005. Vilkåret er ajourført i. h. t. deponeringsbekendtgørelsens bestemmelser. Kriterierne for overgang til passiv drift afgøres af tilsynsmyndigheden på tidspunktet for overgang til passiv drift.
Udledning af oppumpet grundvand
Vilkår T11 til T23 er fastsat på baggrund af følgende begrundelser:
Kapacitet
I tørre perioder (forår/sommer) vil det udledte vand nedsive inden det når rørunderføringen ved Halsvej 700 meter nedstrøms udledningspunktet. I våde perioder (efterår/vinter) vurderer Aalborg Kommune, at det er sandsynligt, at grøften er vandførende ud fra et højere beliggende grundvandsspejl samt tilført vand fra formodet dræninger af omkringliggende marker.
Der udledes ca. 1 l/s og hydraulisk vurderes udledningen til ikke, at have betydning
for kapaciteten i hverken grøften grundet dennes volumen eller længere nedstrøm i
Attrupgrøften.
Stofindhold
På baggrund af indholdet af forurenende stoffer i det oppumpede grundvand, skal
udledningen vurderes i forhold til bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet nr. 1022
af 25. august 2010.
Ud fra en konservativ betragtning om mere vand i grøften i våde perioder og med
grøftens vandføringsmæssige kapacitet vurderes der en fortynding på 5. Aalborg
Kommune vurderer, at en vandføring i grøften i disse perioder vil være mellem 5-10
l/s.
I forbindelse med NOVANA-programmet er der udarbejdet to selvstændige rapporter
om separate regnvandsudløb i henholdsvis Sulsted og Gistrup. På begge lokaliteter
er der i udløbet udtaget vandprøver, der er analyseret for en lang række stoffer herunder miljøfarlige. Sammenlignes prøverne fra NOVANA med prøverne der er udtaget ved Rærup Losseplads kan det konstateres, at koncentrationerne ved Rærup
Losseplads ligger væsentlig under. Det vil sige, at stofindholdet i det udledte grundvand er lavere end hvad der ses i typisk afstrømmet regnvand.
Det er få af de analyserede stoffer der overskrider vandkvalitetskravene (uden fortynding), og disse overskridelser er marginale. Der er i denne tilladelse vurderet en
fortyndingsfaktor på 5, hvorfor alle parametre overholder kravene i bekendtgørelse
nr. 1022.
Grundvandskvaliteten moniteres 2 gange årligt, ved udtagning af vandprøver, der
analyseres for relevante stofparametre. Yderligere udtages der 2 årlige prøver af det
udledte grundvand. COWI vurderer, at der ved lækage i membransystemet kan ske
udledning der har højere koncentrationer end det der moniteres i dag. Sandsynlighe21/23

den vurderer COWI dog, at være meget lille og en evt. lækage vil blive opdaget i de
nedstrømsliggende boringer.
Aalborg Kommune vurderer på baggrund af moniteringen og vandkvaliteten af det
oppumpede grundvand, at udledningen ikke er til hinder for målopfyldelse i Attrupgrøften eller Limfjorden.
Spildevand:
Der forekommer processpildevand i form af perkolat fra etape 1. Fra øvrige af virksomhedens områder forekommer processpildevand fra afledning af perkolat fra øvrige deponeringsenheder, overfladevand fra modtageområdet, overfladevand fra pladser til midlertidig oplagring og sortering af affald samt spildevand og overfladevand
fra vaskeplads.
Virksomheden fik afledningstilladelse den 3. april 2009.
Da det ansøgte ikke forventes at medføre ændringer i perkolatmængde og –kvalitet,
vil der ikke ske ændringer i virksomhedens tilladelse til afledning af processpildevand
på baggrund af det ansøgte.

Venlig hilsen
Kamma Raunkjær
miljøsagsbehandler
9931 2173
kamma.raunkjaer@aalborg.dk

Kopi til:
Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nordjylland
senord@sst.dk
Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne
forsyningsvirksomhederne@aalborg.dk
Aalborg kommune, Renovationsvæsenet
renovation@aalborg.dk
Danmarks Naturfredningsforening
dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening
Lokalafdeling Aalborg:
dnaalborg-sager@dn.dk
DOF-Nordjylland (Dansk Ornitologisk Forening)
dof@dof.dk
aalborg@dof.dk
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NOAH
noah@noah.dk
Greenpeace:
info.dk@greenpeace.org
Team Byg, Erhverv
ByMiljø, Spildevand
COWI
Miljøstyrelsen Aarhus, aar@mst.dk
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1

9

Indledning

I/S RenoNords deponi i Rærup (Rærup Deponi) er beliggende på Halsvej 70, 9310
Vodskov. Af Figur 1-1 ses afgrænsning (vist med hvid) af Rærup Deponi, historisk
anlæg (vist med gul), ej etableret deponiområde (vist med blå) og etape 1 (vist med
rød).

Historisk anlæg

Endnu ikke etableret deponiområde
Etape 1

Figur 1-1

Nuværende indretning af Rærup Deponi i forhold til omgivelserne.
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Ansøgning om ændring af miljøgodkendelse for etape 1 på Rærup Deponi

For nærværende omfatter miljøgodkendelserne1 af 11. februar 1998 og af 27. december 2005 af Rærup Deponi dels allerede nedlukkede enheder – historisk anlæg
– og dels igangværende – Etape 1. Historisk anlæg udgør 8 ha og etape 1 udgør 4
ha. På sigt forventes næsten hele arealet inden for det angivne hvide område 34 ha
– udnyttet til deponi.
I lokalplan 15-013 fra 1987 blev den maksimale, endelige terrænkote for Rærup
Deponi fastlagt til 20. For den del af deponiet, hvor etape 1 ligger, er den maksimale, endelige terrænkote i lokalplan 15-013 fastlagt til 19.
I/S RenoNord ønsker at forøge deponeringsvolumen på etape 1 gennem ændringer
af terrænkote på etape 1´s areal. Ændringerne medfører, at der opnås en fladere
bakketop og stejlere skråninger. Den maksimale, endelige terrænkote for etape 1´s
areal ønskes ændret til 25, og ifølge lokalplan 5-9-105 vil dette være muligt.
Ud over selve deponeringen er det et vigtigt mål med lokalplan 5-9-105, at Rærup
Deponi efter nedlukningen efterlades som en langstrakt bakkeø, der henligger som
et naturområde. Beplantningen er i lokalplan 5-9-105 tilpasset, så området kan bruges som både udkigssted og fritidsaktivitet, f.eks. til ski- og kælkebakke, til mountainbiking og til drageflyvning efter endt deponeringen. I den tidligere lokalplan
15-013 skulle deponeringsanlægget efter endt deponering tilbageføres til landbrugsareal.
Aalborg Kommune har meddelt midlertidige dispensationer for deponering af affald i overhøjde i forhold til reetableringskoterne angivet i lokalplan 15-013 på enhederne A og B på etape 1. For enhed A blev den midlertidige dispensation givet
den 30. november 2011, mens den for enhed B blev givet den 10. august 2012. For
begge udløber dispensationen 5 år efter meddelelsen.
Såfremt Aalborg Kommune kan godkende det ansøgte, ønsker I/S RenoNord ikke
at flytte affald, som er deponeret på enhederne A og B med midlertidige dispensationer til andre enheder på anlægget eller til et andet anlæg.
I/S RenoNord skal med fremsendelsen af nærværende ansøgningsmateriale ansøge
om godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33 til:

›

Udvidelse af deponeringsanlægget på etape 1, således at terrænudformningen
for etape 1 udføres efter retningslinjerne i lokalplan 5-9-105, dog må der i
etableringsperioden deponeres affald i overhøjde på indtil 5 m over kote 25.

›

Ændring af nedlukningsvilkår for etape 1, så de svarer til de gældende reguleringer på området med efterfølgende anvendelse som naturområde med offentlig adgang.

›

At affald, der er deponeret på enhederne A og B med midlertidige dispensationer, forsat må ligge på disse enheder.

1

"Godkendelsen efter Miljøbeskyttelsens § 33 til Rærup Losseplads, Halsvej, 9310" af den
11. februar 1998 og "Godkendelse til etablering og ibrugtagning af nye deponeringsenheder på Rærup Losseplads" af den 27. december 2005.
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›

11

Delvis at ændre vilkår for overgang til passiv drift, så det svarer til de gældende reguleringer på området.

Konkret ansøges der om ændring af vilkår 55 i miljøgodkendelsen af 11. februar
1998 og vilkår 21-23 og delvis vilkår 25 i miljøgodkendelsen af 27. december 2005
for etape 1.
Ordlyden af vilkår der ønskes ændret og forslag til vilkår er angivet i Tabel 1-1.
Vilkår der ansøges om ændret

Forslag til vilkår

Vilkår 55 fra MGK fra 1998

Vilkår A

"Der må maksimalt opfyldes med affald,
således at det efterbehandlede terræn
kommer til at fremstå som en bakkeø med
topkote + 20,0 m"

Når de enkelte enheder er færdigopfyldt
med affald, skal der foretages nedlukning
og slutafdækning af enhederne, dog må
der i etableringsperioden deponeres affald i
overhøjde på indtil 5 m over kote 25.

Vilkår 21 fra MGK fra 2005
Før nedlukning af anlægget kan påbegyndes, skal amtet have meddelt en godkendelse hertil, med baggrund i en ansøgning
fra I/S Reno-Nord.
Vilkår 22 fra MGK fra 2005
De færdigopfyldte deponeringsenheder/celler skal nedlukkes løbende og slutafdækkes i takt med at enhederne/celler
når den planlagte terrænudformning, jfr.
gældende lokalplan for anlægget.
Vilkår 23 fra MGK fra 2005
Nedlukningen omfatter oprydning på arealet, udlægning af råjord, der som minimum
overholder kravene til naturområde (minimum 1 m) ren jord)/den gældende lokalplan for området, samt beplantning, hvilket
vil sige:
- min. 0,15 m rodspærre nederst.
- min. 0,8 m råjord
- min. 0,2 m muld øverst
Dokumentation for renhed af jorden herunder oprindelsessted skal foreligge.
Såfremt oprindelsesstedet ikke kan oplyses, skal renheden dokumenteres ved analyser af PAH, totalkulbrinter samt tungmetaller (primært Pb),
Delvis vilkår 25 fra MGK 2005
I efterbehandlingsperioden skal moniteringsprogrammet for grundvand, perkolat,
overfladevand og deponigas fortsætte indtil
niveauet i grundvand og perkolat er kommet under de alarmtærskelværdier der er
angivet i vilkår 15, eller det er vurderet at
det nåede niveau ikke længere udgør en
miljøfare for omgivelserne.

Der må ikke være enheder, hvor affaldsdeponeringen er afsluttet, som ikke er slutafdækkede. Undtaget for dette krav er dog
skråningsanlæg, der vender mod fremtidige etaper.
Terrænudformningen og beplantningen skal
udføres efter retningslinjerne i lokalplan 59-105 med efterfølgende ændringer.
Vilkår B
Når en enhed ønskes nedlukket skal I/S
RenoNord sende oplysning herom til tilsynsmyndigheden.
Inden 3 måneder fra beslutningen om nedlukning skal der fremsendes en plan for
nedlukningen til tilsynsmyndigheden.
Planen skal indeholde en tidsplan for gennemførelse af jordarbejde og projekt for
håndtering af gas.
En nedlukning kan først påbegyndes, når
tilsynsmyndigheden har meddelt godkendelse af, at nedlukningen påbegyndes.
Når en enhed nedlukkes, skal slutafdækningen af enheden gennemføres senest 2
år efter, at nedlukningen er godkendt af
tilsynsmyndigheden.
Vilkår C
Slutafdækningen skal udføres med tykkelse
på minimum 1 m.
Slutafdækningen skal etableres, så regnvand kan infiltrere gennem slutafdækningen.
Slutafdækningen skal udføres med minimum 0,5 m uforurenet jord (kategori 1
jord) øverst og kan udføres med op til 0,5
m uforurenet jord eller lettere forurenet
jord (kategori 2) nederst.
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Kategorisering af den anvendte jord til
slutafdækningen skal ske i overensstemmelse bekendtgørelse om anmeldelse og
dokumentation i forbindelse med flytning af
jord med efterfølgende ændringer.
Vilkår D
Hvis der opstår støvgener i forbindelse med
slutafdækningen, skal der foretages vanding for at hindre gener for omkringboende.
Vilkår E
Tilsynsmyndigheden vil på baggrund af et
tilsyn meddele sin godkendelse af nedlukningen. En deponeringsenhed er først endelig nedlukket, når tilsynsmyndigheden
har meddelt sin godkendelse af nedlukningen.
Vilkår F
Formindskelse af slutafdækningslag skal
udbedres hurtigst muligt efter konstatering, så der altid er 1 m slutafdækningslag
oven på affaldet.
Vilkår G
En enhed kan overgå til passiv drift, når
tilsynsmyndigheden har truffet afgørelse
herom.
I/S RenoNord skal fremsende en begrundet
ansøgning om overgang til passiv drift.
Enhederne kan overgå til passiv drift, når
perkolatet kan accepteres nedsivet i omgivelserne, og der ikke sker en uacceptabel
deponiemission

Tabel 1-1

Vilkår, der ønskes ændret og forslag til ændring af vilkår.

Læsevejledning
Der er i nærværende ansøgningsmateriale om miljøgodkendelse fremlagt de nødvendige oplysninger for ændring af et deponeringsanlæg – dvs. at der er fremlagt
oplysninger både i henhold til kravene i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 og i
henhold til deponeringsbekendtgørelsens bilag 2.
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Gældende miljøgodkendelser og
tilladelser

Af Tabel 2-1 fremgår, hvilke godkendelser/tilladelser Rærup Deponi arbejder med
p.t.
Godkendelse af

Dato

Status

Endelig tilladelse til indvinding af grundvand til
befugtning ved knuseanlæg

6. december
1995

Gældende

Godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 33
til Rærup Losseplads, Halsvej, 9310 Vodskov

11. februar
1998

Delvist ophævet

Afledningstilladelse

29. april 1998

Ophævet

Tilladelse til at etablere en sorterings-/ oplagringsplads for forbrændingsskrot på Rærup
Losseplads fra I/S Reno-Nords energianlæg

12. januar 2000

Gældende

Tilladelse til etablering af en modtageplads
/oplagringsplads for vandløbsgrøde på Rærup
Losseplads beliggende Halsvej 70, Rærup,
9370 Vodskov

19. januar 2000

Ophævet

Anvendelse af R1-cellen til deponering af asbestaffald

22. marts 2001

Udløbet

Anvendelse af en del af R1-cellen til deponering
af imprægneret træ

13. juni 2001

Udløbet

Forespørgsel om midlertidigt oplag på Rærup
Losseplads

18. september
2001

Ophævet

Afgørelse om at Rærup deponeringsanlæg skal
klassificeres som et anlæg til farligt affald med
2 nedlukkede enheder (S1 og S2) samt 2 aktive enheder (S3 og R1)

22. marts 2002

Udløbet

Ændring af vilkår 48 (vedrørende specialdepotet for metalforurenet jord)

25. oktober
2002

Udløbet

Tillæg til godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 33 til Rærup Losseplads til udvidelse
med et mellemlager for brændbart affald

12. november
2003

Gældende

Dispensation til genanvendelse af slagge til
bundsikring af mellemlager

18. november
2003

Udført

Vilkårsændring til "tillæg til godkendelse efter

21. april 2004

Gældende

http://projects.cowiportal.com/ps/A054278/Documents/3 Projekt dokumenter/Miljøgodkendelse/Ansøgning om ændring miljøgodkendelse etape 1.docx

14

Ansøgning om ændring af miljøgodkendelse for etape 1 på Rærup Deponi

Miljøbeskyttelseslovens § 33 til Rærup Losseplads til udvidelse med et mellemlager for
brændbart affald”
Godkendelse til etablering og ibrugtagning af
nye deponeringsenheder på Rærup Losseplads

27. december
2005

Gældende

Midlertidig tilladelse til udlægning af affald i
overhøjde på Rærup Losseplads

7. november
2006

Udløbet

Tilladelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven til
at aflede spildevand til det kommunale spildevandsanlæg

3. april 2009

Gældende

Tillæg til "Godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 33 til Rærup Losseplads, Halsvej 70,
Rærup, 9370 Vodskov til udvidelse med en
plads til sortering af ikke-farligt affald”

16. juni 2010

Gældende

Afgørelse om klassificering af kystnære deponeringsenheder og ændringer af positivlister

1.marts 2011

Gældende

Midlertidig dispensation for deponi i overhøjde
på enhed A

30. november
2011

Gældende indtil
30. november
2016

Midlertidig dispensation for deponi i overhøjde
på enhed B

10. august 2012

Gældende indtil
10. august 2017

Tilladelse til sænkning af grundvandet på Rærup Losseplads

12. juni 2013

Gældende indtil
1. juni 2043

Godkendelse til midlertidig opbevaring af kreosotbehandlet og trykimprægneret træ på sorteringsplads, I/S Reno-Nord, Rærup Deponi,
Halsvej 70, Rærup, 9370 Vodskov

29. november
2013

Gældende

Afgørelse om omklassificering af deponeringsenhed på Rærup Losseplads, I/S Reno-Nord

4. juni 2014

Gældende

Afgørelse om ændret positivliste for Rærup
Losseplads

27. juni 2014

Gældende

Tabel 2-1

Gældende godkendelser og tilladelser for Rærup Deponi
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Lovgrundlag og planforhold

3.1

Lovgrundlag

15

›

Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven).

›

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 718 af 24. juni 2011 om uddannelse af
driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg (uddannelsesbekendtgørelsen).

›

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1654 af 27. december 2013 om vurdering
af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af
lov om planlægning (VVM-bekendtgørelsen).

›

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1049 af 28. august 2013 om deponeringsanlæg (deponeringsbekendtgørelsen).

›

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1454 af 20. december 2012 om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen).

›

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 om spildevandstilladelser mv. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

›

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet.

›

Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 616 af 1. juni 2010 af lov om landbrugsejendomme (landbrugsloven)

›

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 951 af 3. juli 2013 af lov om naturbeskyttelse
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3.2

Kommuneplan

3.2.1 Kommuneplanens rammeområde
Rærup Deponi er omfattet af kommuneplanens rammeområde 5.9.T1. Området er
forbeholdt miljøproblematiske anlæg som kraftværk og affaldsdeponering samt
oplags- og industrivirksomhed, der f.eks. kan udnytte kraftværkets faciliteter eller
restprodukter.

Figur 3-1

Kommuneplanramme 5.9.T1. Deponeringsanlæggets afgrænsning er angivet
med rødt. Grundkort: copyright©Geodatastyrelsen Ortofoto: DDO®land2012
©COWI.

Rammeområdet er fastlagt til miljøklasse 4-7. Det fremgår af kommuneplanens
bestemmelser, at miljøklassen i deponiområderne kan ændres, efterhånden som
arealer overgår til naturformål, fritidsformål eller landbrug. Men deponierne vil
fortsat have status af konsekvensområde omkring Nordjyllandsværket.
Omkring deponierne skal der udlægges et ca. 300 m bredt bælte som konsekvensområde. Herudover fastsættes der følgende vejledende krav til minimumsafstand
mellem den til enhver tid igangværende deponering og forureningsfølsom anvendelse:
- fra havnesedimentdeponering 150 m.
- fra askedeponering 150 m.
- fra losseplads 300 m.
- fra losseplads (lugtende affald) 400 m
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3.2.2 Kommuneplanens retningslinjer
Grøn-Blå Struktur

Syd for Rærup Deponi forløber kommuneplanens grøn-blå struktur. Forbindelsen
omfatter bl.a. havnesedimentdeponierne syd-vest for Rærup Deponi. Deponiet
ligger uden for den grøn-blå struktur, men planerne for retablering af deponiet
indebærer, at der på sigt kan etableres natur- og friluftsområder i nær tilknytning
til den rekreative forbindelse.
Økologiske forbindelser og lavbundsområder

Syd for Rærup Deponi forløber en økologisk forbindelse langs Limfjordskysten.
Forbindelsen omfatter bl.a. havnesedimentdeponierne syd-vest for deponiet. Rærup Deponi ligger uden for den økologiske forbindelse, men lever op til retningslinjens formål om at sikre forbedrede levesteder og spredningsmuligheder for dyr
og planter.
Anlæg til deponering af affald

Deponeringsanlæg for affald skal søges placeret i ikke sårbare kystnære områder.

3.2.3 Retningslinje 2.1.6 Byudvikling, byomdannelse og
klimatilpasning
Ifølge kommuneplanens retningslinje 2.1.6 Byudvikling, byomdannelse og klimatilpasning skal lokalplanerne redegøre for klimatilpasningstiltag i områder med høj
sandsynlighed (over 5 % i 2050) for oversvømmelse (rød markering på kort2)).
Dele af Rærup Deponi ligger i et område, hvor sandsynligheden for oversvømmelse er større end 5 % (rød markering på kort3). En vurdering af oversvømmelse for
Rærup Deponi er beskrevet i afsnit 4.5.1.

3.3

Lokalplan

Lokalplan 5-9-105 med miljørapport, Rærup Deponi, Halsvej, Rærup, landområde
Nord gælder for området. Lokalplanens afgrænsning svarer til affaldsdeponiets
afgrænsning.
Lokalplan 5-9-105

Lokalplan 5-9-105 vedtages i 2015. Lokalplanens formål er at sikre:

›

at området kan anvendes til deponering af miljøproblematisk affald

›

at affaldet deponeres på en måde, så der opbygges en bakkeø med en skråningshældning og beplantning

2
3

Kort i Retningslinje 2.1.6
Kort i Retningslinje 2.1.6
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›

at bakkeøen, efter endt deponering, skal henligge som naturområde (evt. med
mulighed for at dyrke fritidsinteresser, såfremt det ikke indskrænker de omkringliggende virksomheders fortsatte drift og udviklingsmuligheder).

Figur 3-2

Udsnit af lokalplanens bilag 2

Den maksimale, endelige terrænkote angivet i lokalplan 5-9-105 er 25, dog må der
i etableringsperioden deponeres affald i overhøjde på indtil 5 m over kote 25.
Lokalplan 15-013

Lokalplan 15-013 fra 1987 er fortsat gældende for konsekvensområdet omkring
Rærup Deponi.
Lokalplanens delområde I (se Figur 3-3), hvor Rærup Deponi ligger, ophæves i
2015 i forbindelse med vedtagelsen af lokalplan 5-9-105.
Lokalplan 15-013 er fortsat gældende for øvrige delområder, herunder delområde
IV, konsekvensområde
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Figur 3-3

3.4
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Lokalplan 15-013.

VVM

I forbindelse med etablering af I/S RenoNords deponeringsanlæg blev der i 1988
vedtaget specialtillæg nr. 7 til Regionplan Nordjylland.
Der er ikke efterfølgende udarbejdet VVM-redegørelse for området.
Det ansøgte omfatter bl.a. ændring på deponeringsenheder til farligt affald, og er
derfor omfattet af VVM-bekendtgørelsens4 bilag 1, pkt. 9:

›

Anlæg til bortskaffelse af farligt affald ved forbrænding, kemisk behandling
(som defineret i bilag 1 til Europa Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF
af 19. november 2008 om affald, afsnit D9) eller deponering i jorden som defineret i artikel 3, nr. 2, i det nævnte direktiv.

Det ansøgte blev anmeldt til Aalborg Kommune i foråret 2013, og der blev gennemført en fordebat i perioden fra 5. juni til 3. juli 2013.
Det ansøgte blev anmeldt før 1. januar 2014 og er derfor omfattet af overgangsbestemmelserne i VVM-bekendtgørelsens § 16, stk. 2. Det betyder, at sagen skal behandles efter de hidtil gældende regler, jf. VVM-bekendtgørelse nr. 1510 af
15/12/2010.

4

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1654 af 27. december 2014.
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Indkomne bemærkninger fra den 8. ugers offentlige høring vil indgå i den afsluttende myndighedsbehandling af projektet. Den endelige vedtagelse forventes at
foreligge i 2015.
Aalborg Kommune er planmyndighed og forestår dermed gennemførelsen af
VVM-proceduren og giver på baggrund heraf den nødvendige VVM-tilladelse.

3.5

Miljøvurdering

Kommuneplantillægget skal miljøvurderes i henhold til lov om miljøvurdering5, og
resultatet skal afrapporteres i en miljørapport.

3.6

Miljøbeskyttelseslov

Det ansøgte skal godkendes efter kap. 5 i Miljøbeskyttelsesloven. Deponeringsanlægget er en hovedaktivitet på Rærup Deponi med listepunkt 5.4:
"Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31-EF
af 26. april 1999 om deponering af affald, som modtager over 10 tons affald om
dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald".
Aalborg Kommune er godkendelsesmyndighed og Miljøstyrelsen er tilsynsførende
myndighed for deponeringsanlægget.

3.7

Bekendtgørelse om deponeringsanlæg

Det ansøgte er underlagt deponeringsbekendtgørelsens bestemmelser.

5

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering nr. 939 af 3. juli 2013.
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Naturbeskyttelseslov

3.8.1 Bygge- og beskyttelseslinjer

Figur 3-4

Søbeskyttelseslinje. Deponeringsanlæggets afgrænsning er angivet med rødt.
Grundkort: copyright©Geodatastyrelsen Ortofoto: DDO®land2012 ©COWI.

Der er ikke bygge- og beskyttelseslinjer inden for deponeringsanlæggets område.
Nogle mindre søer sydvest for anlægget er omgivet af søbeskyttelseslinje. Afstanden fra søbeskyttelseslinjen til deponeringsanlægget er ca. 160 m.

3.8.2 § 3-arealer
Der er ikke § 3 arealer inden for deponeringsanlægget. Sydvest for deponeringsanlægget ligger beskyttede søer og strandenge og øst for deponeringsanlægget ligger
et mindre område, der er beskyttet sø- og moseområde.
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Figur 3-5

§ 3 arealer. Deponeringsanlæggets afgrænsning er angivet med rødt. Grundkort: copyright©Geodatastyrelsen Ortofoto: DDO®land2012 ©COWI.

3.8.3 Beskyttede vandløb
Der er ikke beskyttede vandløb inden for deponeringsanlæggets område. Nordøst
og sydvest for anlægget findes beskyttede vandløb som vist på Figur 3-6.

Figur 3-6

Beskyttede vandløb. Deponeringsanlæggets afgrænsning er angivet med rødt.
Grundkort: copyright©Geodatastyrelsen Ortofoto: DDO®land2012 ©COWI.
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3.8.4 Øvrige hensyn jf. naturbeskyttelsesloven
Der er ingen fredninger inden for deponeringsanlæggets areal, og der er ikke registreret fortidsminder.
Det nærmeste fredede område er et område nordøst for deponiet ved Stae omkring
Halsvej, hvor fredningen omfatter et areal med en række registreringer af jernalderbebyggelse. Afstanden fra deponeringsanlægget til de fredede område er ca. 1,8
km.
Ca. 2,8 km nord for deponiet ligger det fredede Hammer Bakker.
De nærmeste beskyttede sten- og jorddiger er registreret ca. 250 – 350 m syd og
sydøst for deponeringsanlægget.

Figur 3-7

3.9

Beskyttede diger. De beskyttede diger er vist med gult på figuren. Deponeringsanlæggets afgrænsning er angivet med rød. Grundkort: copyright©Geodatastyrelsen Ortofoto: DDO®land2012 ©COWI.t

Natura 2000 områder

Nærmeste Natura 2000 område ligger ca. 3,5 km nord for deponeringsanlægget.
Området er udpeget som EU-habitatområde nr. 218 Hammer Bakker østlige del.
Ca. 11,3 km øst for deponeringsanlægget ligger EF-habitatområde nr. 15, Nibe
Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal. Området er endvidere udpeget som EUfuglebeskyttelsesområde nr. 1 Ulvedybet og Nibe Bredning samt Ramsarområde
nr. 7 Ulvedybet og Nibe Bredning.
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Ca. 16 km syd for deponeringsanlægget ligger Lille Vildmose, der er udpeget som
EF-habitatområde nr. 18 Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov og Fuglebeskyttelsesområde nr. 7 Lille Vildmose.

Figur 3-8

Natura 2000 områder. Deponeringsanlæggets afgrænsning er angivet med rødt
Grundkort: copyright©Geodatastyrelsen

3.10 Landbrugslov
Det fremgår af lokalplan 15-013, at arealerne på Rærup Deponi er underlagt landbrugspligt. Landbrugspligten er midlertidig ophævet, mens der sker indfyldning af
affald. Arealerne skal ifølge lokalplanen efterbehandles på en sådan måde, at arealerne skal henligge som naturområde med mulighed for fritidsaktiviteter i forbindelse med vedtagelse af lokalplan 5-9-105.

3.11 Vandplaner
For Danmark blev der i december 2011 vedtaget 28 vandplaner. Vandplanerne skal
sikre renere vand i Danmarks søer, fjorde og åer. r. Vandplanerne er efterfølgende
af Natur- og Miljøklagenævnet dømt ugyldige, da høringsfristen for planerne var
for kort. De vandplaner blev udsendt i fornyet høring frem til den 23. december
2013. Naturstyrelsen har meddelt, at vandområdeplanerne skal være færdige og
vedtaget den 22. december 2015.
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3.11.1 Grøft langs deponiafgrænsning
Ved opslag i MILJØ "Udkast til vandplaner 2013" er der for den del af grøften, der
løber langs Rærup Deponis afgrænsning angivet som et kunstigt vandløb. Grøften,
der løber langs Rærup Deponis afgrænsning, kan ses på Figur 3-9.
For denne del af grøften er det økologiske potentiale ukendt med et mål om at opnå
et godt økologisk potentiale, har en faunaklasse på 1 med et mål om at opnå en
faunaklasse 4. Herudover er den økologiske tilstand ukendt for denne del af grøften. Der er ikke fastsat et mål om økologisk tilstand for denne del af grøften.

Figur 3-9

Grøft der løber langs Rærup Deponis afgrænsning. Forløbet af grøfter er vist
med sort linje. Deponiafgrænsning er vist med rød linje. Grundkort: copyright©Geodatastyrelsen.

3.11.2 Limfjord
Ved opslag i MILJØGIS "Udkast til vandplaner 2013" har Limfjorden på dette sted
(syd for Rærup Deponi) "en ringe økologisk tilstand" med et mål om at opnå "en
god økologisk tilstand" samt "en ikke god kemisk tilstand" med et mål om at opnå
"en god kemisk tilstand".
Der er i MILJØGIS "Udkast til vandplaner 2013" angivet, at der skal gennemføres
en stofbestemt indsats for Limfjorden.

3.11.3 Grundvandsforekomster
Ved opslag i MILJØGIS "Udkast til vandplaner 2013" er de terrænnære grundvandsforekomster samlet nuværende tilstand og nuværende kemiske tilstand ringe.
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3.12 Andre godkendelser, dispensationer,
tilladelser mv.
Gennemførelsen af det ansøgte vil ikke berøre områder inden for beskyttelseslinjer
for strandbeskyttelse, sø- og å- eller skovbeskyttelse, hvorfor der ikke skal indhentes tilladelser eller dispensationer hertil.
Aalborg Kommune har den 3. april 2009 meddelt tilladelse til afledning af spildevand til det kommunale spildevandsanlæg. Tilladelsen er forsat gældende, og der
søges ikke om ændringer i forbindelse med det ansøgte.
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Beliggenhed og lokalisering

4.1

Deponeringsanlæggets lokalisering

27

Deponeringsanlægget ligger ved Rærup syd for Halsvej og ca. 560 m nord for Limfjorden på adressen:
Halsvej 70, Rærup
9310 Vodskov

Deponeringsanlæggets beliggenhed er vist på Figur 4-1.

Figur 4-1

Deponeringsanlæggets beliggenhed. Deponeringsanlæggets afgrænsning er
angivet med rødt. Grundkort: copyright©Geodatastyrelsen. Ortofoto:
DDO®land2012 ©COWI.
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Deponeringsanlægget ligger på matr. nr.

›

21bc, 8ac, 9al, 19bb, 11q, 14ae og 17x Horsens By, Horsens og

›

1h og 1i Vesterladen, Horsens

Figur 4-2 viser matrikelkort fra lokalplan 5-9-105.

Figur 4-2

4.2

Matrikelkort (ref. lokalplan 5-9-105)

Deponeringsanlæggets omgivelser

Deponeringsanlæggets afgrænsning med angivelse af bufferzone på hhv. 1 og 2 km
er vist på Figur 4-3.
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Figur 4-3

29

Deponeringsanlæggets omgivelser. Deponeringsanlæggets afgrænsning er angivet med rødt. Grundkort: copyright©Geodatastyrelsen Ortofoto:
DDO®land2012 ©COWI.

I det efterfølgende beskrives anlæggets omgivelser inden for hhv. 1 og 2 km. Numrene i beskrivelsen refererer til Figur 4-3.
Inden for 1 km
1

Langs Halsvej, Sømærkevej og Vesterladenvej ligger enkeltbeliggende ejendomme. De nærmeste boliger ligger ca. 300 m fra deponeringsanlægget.
Der er ikke boligområder eller rekreative områder inden for 1 km fra deponeringsanlægget.

2

Mellem deponeringsanlægget og Limfjorden ligger Nordjyllandsværket,
Nordjyllandsværkets deponi samt deponi for havnesediment.

3

Området nord for deponeringsanlægget er landbrugsarealer.
Langs Limfjorden og i området mellem deponeringsanlægget og Halsvej findes en række vindmøller og tekniske anlæg i form af luftledninger mm. (ikke
vist på kortet)

Inden for 2 km
4

Vodskov ligger ca. 1,5 km nordvest for deponeringsanlægget. Afstanden fra
deponeringsanlægget til de nærmeste boligområder i Vodskov er ca. 1,6 km.

5

Landsbyen Stae ligger ca. 1,8 km øst for deponeringsanlægget.
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6

Syd for Limfjorden ca. 1,6 km fra deponeringsanlægget ligger Hesteskoen, der
er et rekreativt område med kolonihaver og udflugtsmål med badebro og aktivitetshus.

4.2.1 Vandindvindings- og vandforsyningsanlæg
Området omkring deponeringsanlægget er ifølge Danmarks Miljøportal beliggende
i et område med begrænsede drikkevandsinteresser. Det nærmeste område med
drikkevandsinteresser og særlige drikkevandsinteresser er beliggende opstrøms for
deponeringsanlægget i en afstand på hhv. 1,5 km og 3,2 km fra deponiet.
Der er ingen almene vandforsyningsanlæg i grundvandets strømningsretning fra
deponeringsanlægget mod kysten. Der ligger almene vandforsyningsanlæg opstrøms for deponeringsanlægget. Idet disse anlæg er beliggende mere end 2 km
væk fra deponeringsanlægget, vil den midlertidige grundvandssænkning under deponiet ikke påvirke muligheden for at indvinde grundvand fra anlæggene.
Den nærmeste private enkeltindvinder (DGU 26.5430) er beliggende nord for deponeringsanlægget og på Halsvej 86. Enkeltindvinderen er beliggende ca. 400 m
fra deponiets kant.

4.3

Jordforurening

Figur 4-4 viser områder, der ifølge Danmarks Miljøportal er registeret efter Jordforureningsloven. Af figuren ses, at Rærup Deponis areal hverken er registeret som
kortlagt efter jordforureningsloven eller har fået status som områdeklassificeret.
To områder i nærhed af Rærup Deponi er kortlagt på vidensniveau 1 (vist med blåt)
og et område syd for Rærup Deponi har fået status som områdeklassificeret (vist
med pink) efter jordforureningsloven.
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Figur 4-4

4.4
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Registeret områder efter jordforureningsloven. Blå: Kortlagt på vidensniveau
1. Pink: Områdeklassificeret. Deponeringsanlæggets afgrænsning er angivet
med rødt. Grundkort: copyright©Geodatastyrelsen Ortofoto: DDO®land2012
©COWI.

Lokaliseringsovervejelser

I forbindelse med etablering af deponeringsanlægget blev der i 1988 vedtaget specialtillæg nr. 7 til Regionplan Nordjylland. I specialtillæg nr. 7 er lokaliseringsovervejelserne i forbindelse med udpegning af et område til etablering af en ny losseplads beskrevet:
”Reno-Nord I/S iværksatte i 1984 en undersøgelse af mulighederne for at etablere
en eller flere lossepladser (og fyldpladser) i de 7 kommuner i interessentselskabet.
I december måned samme år fremsendte selskabet til Nordjyllands amtskommune
et forslag med 3 alternative placeringsmuligheder for en kontrolleret losseplads
enten i Rærup, i Nørholm Enge eller øst for forbrændingsanlægget i Aalborg Øst.
Ud fra en samlet vurdering af de landskabelige forhold, jordens landbrugsmæssige
kvalitet og grundvandsbeskyttelsen pegede amtskommunen på området ved Rærup
som det bedst egnede sted til placering af en kontrolleret losseplads.”
Beliggenheden af deponeringsanlægget er ideel for det ansøgte, fordi:

›

Arealet i forvejen er udlagt og benyttet til de samme aktiviteter der ansøges
om.

›

Deponeringsanlægget ligger uden for områder med drikkevandsinteresser og
uden for indvindingsopland til alment vandværk.

›

Grundvandet under anlægget ikke strømmer til et område med drikkevandsinteresser eller særlige drikkevandsinteresser eller til indvindingsopland.
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›

Anlægget kan drives på lokaliteten uden at påføre omgivelserne forurening,
som er uforeneligt med hensyn til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Der er derfor ikke i forbindelse med nærværende ansøgning overvejet andre placeringer.

4.5

Risici for oversvømmelse, sætninger eller
jordskred

4.5.1 Oversvømmelse
De seneste års ekstreme nedbørshændelser har øget fokus på klimaet og de ændringer, der er på vej. Aalborg Kommune har foretaget sandsynlighedsberegninger for
oversvømmelse i 2050. For fremtidige klimaforandringer har Aalborg Kommune som anbefalet af Klima og Energiministeriet - anvendt IPCCs6 udviklingsscenarium SRES A1B til beregningerne. Udviklingsscenarium SRES A1B tager højde for
fremtidige havvandsstigninger og andre klimaændringer.
For området omkring Rærup Deponi har Aalborg Kommune beregnet, om Rærup
Deponi ligger i risikoområdet for oversvømmelse. Aalborg Kommunes beregningsresultater er illustreret på Figur 4-5 (uden bidraget fra ekstrem regn hændelse) og
Figur 4-6 (med bidraget fra ekstrem regnhændelse). Den eneste forskel på Figur 4-5 og Figur 4-6 er, om bidraget fra ekstrem regnhændelse er medtaget eller ej.
Stormflod ved Rærup Deponi i 2050

En sandsynlighed er defineret som det antal gange hændelsen indtræffer pr. år. En
20 års hændelse (T20) er således 5 gange så sandsynlig som en 100 års hændelse.
Figur 4-5 angiver 3 scenarier for stormflodudbredelsen i 2050 ved Rærup Deponi.
Scenarium 1: 20 års hændelse (T20). Scenarium 2: 50 års hændelse (T50).
Scenarium 3: 100 års hændelse (T100).

6

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)
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Figur 4-5
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3 scenarier for stormflod i 2050 ved Rærup Deponi. (Bidraget fra ekstremregnhændelse er ikke medtaget i beregningsscenarierne). Grundkort: Copyright©Geodatastyrelsen, Ortofoto: DDO®land2012©COWI.

Af figuren fremgår, at stormfloder i 2050 ved 20 års, 50 års og 100 års hændelser
ikke breder sig ud til det område, hvor Rærup Deponi ligger. Der vil således ikke
ved disse hændelser være risiko for, at affaldet på Rærup Deponi føres med ud i
Limfjorden.
Sandsynlighed for oversvømmelse ved Rærup Deponi i 2050
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Ifølge kommuneplanens retningslinje 2.1.6 Byudvikling, byomdannelse og klimatilpasning skal lokalplanerne redegøre for klimatilpasningstiltag i områder med høj
sandsynlighed (over 5 % i 2050) for oversvømmelse (rød markering på kort7)).
På Figur 4-6 er gengivet et kort fra kommunens hjemmeside under retningslinje
2.1.6 Byudvikling, byomdannelse og klimatilpasning over områder ved Rærup Deponi. Kortet viser, hvor sandsynligheden for oversvømmelse er større end 5 %.

Figur 4-6

Sandsynlighed for oversvømmelse. (Bidraget fra ekstremregnhændelse er medtaget i sandsynlighedsberegning) Grundkort: copyright©Geodatastyrelsen Ortofoto: DDO®land2012 ©COWI.

Dele af Rærup Deponi ligger i et område, hvor sandsynligheden for oversvømmelse er større end 5 % (se Figur 4-6).

7

Kort i Retningslinje 2.1.6
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Området i den sydøstlige del af Rærup Deponi er endnu ikke taget i brug til deponering af affald. Når dette sker, etableres de nye deponeringsenheder med 2-3 m
høje volde langs periferien og interne volde på min. 1,5 m over det eksisterende
terræn. På det historiske anlæg (område der blev nedlukket i 2009) og etape 1 er
ligeledes etableret med volde langs periferien og interne volde. En evt. oversvømmelseshændelse fra omkringliggende arealer vil således ikke kunne brede sig ind
på områder, hvor der er deponeret affald.
Bidraget fra ekstremregnhændelse vil give anledning til en forøget perkolatdannelse, idet dette vil slå igennem i højere grad ved igangværende enheder end ved slutafdækkede enheder. Perkolatet opsamles i enhedernes perkolatopsamlingssystem
og afledes fra deponeringsanlægget i et veldimensioneret ledningssystem. Perkolatet afledes ved gravitation ud af de enkelte enheder og pumpes videre herfra til det
offentlige spildevandssystem. I tilfælde af ekstremregnhændelse, hvor evt. perkolatdannelse overstiger afledningssystemets kapacitet, kan perkolat uden risiko opstuve på enhederne i op til 1-1,5 m højde uden at perkolatet flyder ud af enhederne
eller der sker en udsivning gennem membransystemet.
På en nedlukket og slutafdækket enhed vil overfladevand ved ekstremregnhændelsen delvis strømme af på overfladen og ud til arealer beliggende uden for enheden.
Det afstrømmende overfladevand fra den nedlukkede enhed er uforurenet, idet det
ikke har været i kontakt med affald eller perkolat.
Med baggrund i de tidligere nævnte beskrivelser vurderes det, at en ekstremregnhændelse ikke vil give anledning til forurening i det omgivende miljø hverken fra
etape 1, historisk anlæg eller fremtidige anlæg.

4.5.2 Sætninger
Sætningsgivende lag, der har betydning for deponeringsanlægget, er udskiftet i forbindelse med etablering med egnende materialer, hvorfor risici for betydende sætninger vurderes som værende forsvindende.

4.5.3 Jordskred
Der er ingen væsentlige risici for jordskred, når deponeringsanlægget er fyldt op og
slutafdækket, idet der intet sted vil være stejlere end 1:3.
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Ejerforhold og sikkerhedsstillelse

I/S RenoNord er ejet af interessentkommunerne Brønderslev, Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild og Aalborg. Alle kommunerne er beliggende i Region Nordjylland.
Ejer af Rærup Deponi: I/S RenoNord
Troensevej 2
9220 Aalborg Øst
Telefon: 98 15 65 66
Telefax: 98 15 17 97
E-mail: renonord@renonord.dk
CVR-nummer:

46076753 (for I/S RenoNord)

P-nummer:

1003387647 (for Rærup Deponi)

Kontaktperson for Rærup Deponi:
Anne Riis
I/S RenoNord
Troensevej 2
9220 Aalborg Øst
Telefon: 96 35 31 29
E-mail: ar@renonord.dk
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Daglig ledelse

Den daglige administrative ledelse af Rærup Deponi varetages af direktør Henrik
Skovhaug, mens den daglige driftsmæssige ledelse varetages af driftsleder Tommy
Madsen.

5.2

Sikkerhedsstillelse

Deponeringsbekendtgørelsen stiller krav om, at sikkerhedsstillelse og grundbeløb
som minimum fastsættes differentieret i forhold til affaldsklasse.
Sikkerhedsstillelsen skal dække omkostningerne for nedlukning og efterbehandling
af den enkelte deponeringsenhed. Baseret på de delelementer, som i henhold til
deponeringsbekendtgørelsen skal medtages i nedluknings- og efterbehandlingsomkostningerne, er der foretaget en beregning af disse baseret på omkostningsniveauet ultimo 2013.
Resultatet heraf viser, at der samlet set for Etape 1 – enhederne 1, A, B, C og D
skal der i prisniveau ultimo 2013 opspares: ca. 24,3 mio. kr. Den gennemførte beregning er med de nuværende krav, dvs. med krav angivet i miljøgodkendelsen fra
20058 samt lokalplan 15-013.
Pr. 1. januar 2014 har I/S RenoNord for Etape 1 opsparet og hensat 8,55 mio.dk.
Grundet en ændret terrænudformning, slutafdækning og beplantning på etape 1
med lokalplan 5-9-105 skal der foretages en fornyet beregning af sikkerhedsstillelse og grundbeløb.
Samtidig med eller i forlængelse af afgørelse på det ansøgte vil der foreligge en
accept af Miljøstyrelsen Århus på ændring af sikkerhedsstillelse og grundbeløb for
etape 1.

8

"Godkendelse til etablering og ibrugtagning af nye deponeringsenheder på Rærup Losseplads" af den 27. december 2005
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6

Affald

6.1

Affaldstyper og – mængder

Der modtages affald til deponering fra 5 interessentkommuner i I/S RenoNord
Brønderslev, Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild og Aalborg.

6.1.1 Affaldsmængder til deponering i 2013
De indvejede affaldsmængder i 2013 fordelt på affaldsklasser fremgår af Tabel 6-1.
Affaldsklasse

Affaldstyper

Mængde
(ton)

Enhed

Blandet affald

Blandet deponiaffald. Genbrugsplads

1.929

1

Blandet deponiaffald. Erhverv

9.354

1

Sandblæsningsaffald

210

1

I alt blandet affald

11.492

Asbestholdige byggematerialer. Genbrugspladser

2.733

D og 1

Asbestholdige byggematerialer. Erhverv biler op til
3500 kg

84

D og 1

Asbestholdige byggematerialer. Erhverv

2.637

D og 1

Bundaske forbrænding

395

D

Flyveaske forbrænding

380

D

Mineralsk affald fra erhverv

504

D

Mineralsk affald m.v. afgiftsfrit deponi til dgl.
afdækning og interimsveje

1.882

1, C og D

Mineralsk affald. Erhverv Enhed D

14

D

Mineralsk affald
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Affaldsklasse

Farligt affald

Tabel 6-1

Affaldstyper

Mængde
(ton)

I alt mineralsk affald

8.628

Farligt affald. Erhverv

47

C

Sandblæsningsaffald med
farlige stoffer

10

C

Bundaske og slagge indeholdende farlige stoffer

27

C

I alt farligt

84

I alt affaldsmængde

20.204

39

Enhed

Tilført affald til deponering på etape 1 – 2013. Tallene er afrundet til den nærmeste ton.

6.1.2 Udvikling i affaldsmængder
De seneste 12 års udvikling af mængder til deponering fra kommunerne i I/S
RenoNord fremgår af Figur 6-1.

Figur 6-1

Udviklingen i mængder til deponering.

6.1.3 Fremtidige affaldsmængder og -kapacitet
Tabel 6-2 angiver affaldsprognose til deponering på Rærup Deponi.
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2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Farligt

(ton)

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Blandet

(ton)

11.000

11.000

11.000

11.000

11.000

11.000

11.000

11.000

Mineralsk

(ton)

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

Inert

(ton)

0

0

0

0

0

0

0

0

Forurenet jord

(ton)

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Sum

(ton)

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

Tabel 6-2

Affaldsprognose for deponeringsanlægget i Rærup.

Tabel 6-3 fremgår affaldskapacitet på etape 1 hhv. med lokalplan 15-013 og lokalplan 5-9-105 samt den ekstra affaldskapacitet, som lokalplan 5-9-105 giver.
Etape 1
Enhed

Affaldskapacitet med
lokalplan 5-9-105*

Affaldskapacitet med
lokalplan 15-013**

(m3)

(m3)

Forskel på affaldskapacitet mellem de to lokalplaner
(m3)

1

ca. 467.635

ca. 225.010

ca. 242.625

A

ca. 31.613

ca. 7626

ca. 23.987

B

ca. 59.121

ca. 17.849

ca. 41.272

C

ca. 34.784

ca. 14.305

ca. 20.479

D

ca. 31.566

ca. 13.708

ca. 17.858

Sum

ca. 624.720

ca. 278.498

ca. 346.222

Tabel 6-3

6.2

*Affaldskapacitet ved slutafdækningslag på 1 m. **Affaldskapacitet ved slutafdækningslag på 1,15 m.

Positivliste

Den udvidede affaldskapacitet, som lokalplan 5-9-105 giver for etape 1, ønsker I/S
RenoNord at bruge til samme affaldstyper som hidtil er modtaget på etapen, hvorfor positivlisten for etapen vil være den samme, se Bilag E.

6.3

Klassificering i anlægsklasser

Miljøstyrelsen Århus har den 1. marts 2011 truffet afgørelse om klassificering af
enhederne på etape 1, hvor Miljøstyrelsen Århus har klassificeret Rærup Deponi
som et kystnært deponeringsanlæg.
Det fremgår af afgørelsen, at Miljøstyrelsens vurdering er begrundet i, at:
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›

Hele I/S RenoNords deponeringsanlæg ligger umiddelbart ud til kysten.

›

At der er en entydig og ubrudt grundvandsstrømning fra deponeringsanlægget
mod kysten (Limfjorden).

›

Der ligger ingen almene vandforsyningsanlæg mellem deponeringsanlægget
og kysten.

›

Vurderingen underbygges af de løbende årsrapporteringer.

Klassificering af etape 1 meddelt af Miljøstyrelsen Århus med afgørelse af den 1.
mats 2011 kan ses i Tabel 6-4.
Enhed

Anlægsklasse

Underinddeling

Hjemmel i BEK
252

1

Blandet affald

-

§ 6 stk. 2

A

Farligt affald

FA1

§ 4 stk. 5

B

Mineralsk affald

MA1

§ 4 stk. 6

C

Farligt affald

FA1

§ 4 stk. 5

D

Inert affald

IA1

§ 4 stk. 5

Tabel 6-4

Klassificering af etape 1 med afgørelse af den 1. marts 2011

Grundet et ønske om at deponere mineralsk affald i stedet for inert affald på enhed
D har I/S RenoNord ansøgt Miljøstyrelsen Århus om at ændre klassificeringen for
enhed D. Miljøstyrelsen Århus traf en afgørelse for enhed D om en ændret klassificering den 4. juni 2014.
Enhed

Anlægsklasse

D

Tabel 6-5

Mineralsk affald

Underinddeling

MA1

Hjemme i BEK
252
§ 4 stk. 6

Fornyet klassificering af enhed D på etape 1. Fornyet klassificering meddelt
med afgørelse af 4. juni 2014.

Det ansøgte ændrer ikke på de meddelte klassificeringer.
I deponeringsbekendtgørelsen er der angivet grænseværdier for udvaskning af forurenende stoffer fra affald for de enkelte anlægsklasser under laboratorieforhold.
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7

Indretning og drift

7.1

Generelt

Rærup Deponi har et samlet areal på ca. 34 ha.
Hovedaktiviteten for Rærup Deponi er deponering af affald, der ikke er egnet til
genbrug eller forbrænding samt sortering og nedknusning af bygge- og anlægsaffald, som derefter genanvendes.
Affald der indeholder en blanding af deponeringsegnet affald, affald til forbrænding og/eller genanvendelse, kan afleveres og sorteres på pladsen. På den måde
sikres, at affaldet udnyttes bedst muligt, og at mindst muligt deponeres. Sorteringen
foregår maskinelt.
Den overordnede indretning af Rærup Deponi kan ses på Bilag A. Detaljer omkring afledningen af spildevandet/perkolatet og overfladevand for Rærup Deponi
kan ses i Bilag B. Andre ledninger end kloakledninger kan ses i Bilag C.
Rundt om den ibrugtagne del af Rærup Deponi er der etableret min 1,8 m højt
hegn, således at der ikke er uautoriseret adgang hertil. Alle låger er aflåst uden for
normal driftstid.
Til- og frakørsel til Rærup Deponi sker fra Halsvej.

7.2

Indretning

Det ansøgte omfatter anlæggets etape 1 bestående af enhederne 1, A, B, C og D.
Indretning af etape 1 (membranplanum, perkolatopsamlingssystem, dræn under
membran, afløbsplan, indløbsbygværk, brønde, pumpestation, volde m.m.) kan ses
i Bilag D.
Placering af etape 1 (vist med sort afgrænsning) i forhold til omgivelserne kan ses
på Figur 7-1.
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.

HP3

HP1

HP2

Figur 7-1

Placering af etape 1(sort afgrænsning) i forhold til omgivelserne. Etape 1 består af enhederne 1, A, B, C og D, som kan ses på figuren. På anlægget er der
tre pumpestationer HP1, HP2 og HP3.

7.2.1 Deponeringsenheder
Etape 1 har et samlet areal 40.097 m2 og en samlet affaldskapacitet med det ansøgte på ca. 624.720 m3. Oplysninger om deponeringsenheder på etape 1 er angivet i
Tabel 7-1.
Enhed

Størrelse

Samlet affaldskapacitet

(m2)

med lokalplan 5-9-105*

Affaldsklasse

Start

(m3)
1

22.736

ca. 467.635

Blandet affald

2008

A

3.675

ca. 31.613

Farligt affald

2008

B

6.288

ca. 59.121

Mineralsk affald

2008

C

3.828

ca. 34.784

Farligt affald

2011

D

3.570

ca. 31.566

Mineralsk affald

2012

Sum

40.097

ca. 624.720

Tabel 7-1

Oplysninger om enheder på etape 1. *Affaldskapacitet ved slutafdækningslag
på 1 m.
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7.2.2 Membransystem og perkolatsystem
Samtlige enheder på etape 1 er etableret med dobbeltmembran bestående af en lermembran som geologisk barriere og en plastmembran som primærmembran.
Perkolatopsamlingssystem består af et 0,5 m dræn- og beskyttelseslag af grus og
sand etableret over membransystemet, samt filter- og bortledningselementer. Filterog bortledningselementer er etableret som stenfaskiner med Ø110 drænrør af typen
PE100/PN16/SDR11.
Perkolatsystemet er lavet med dobbelt indbygget sikkerhed, idet den samlede perkolatmængde enten kan afledes i drænledningerne eller drængruset.
Perkolatet fra enhederne ledes til hver sin brønd med mulighed for prøvetagning.
Perkolatet fra de enkelte enheder bliver ledt til pumpestation HP3 og ledes fra HP3
i en fælles ledning videre til HP2.
HP2 er en hovedpumpestation, hvor overfladevand/spildevand/perkolat fra Rærup
Deponi og RGS 90´s anlæg samles og pumpes til en offentlig kloakledning for
rensning hos Renseanlæg Øst.
Al perkolatafledning fra HP3 kan stoppes. Perkolatet stuver da op i ledningerne og
enhederne.
Supplerende belastning på membransystem

Ved vurderingen af betydningen af den supplerende belastning på membransystemet på etape 1 er benyttet følgende forudsætninger:
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Stabilitetsbetragtninger:
Da underbunden består af faste aflejringer af senglacialt sand og grus eller glaciale
aflejringer af moræneler og sand og pga. det flade skråningsanlæg antages det, at et
stabilitetsbrud under etape 1 ikke er sandsynligt.
Ligeledes er lermembranen meget tyndt (0,5 m) i forhold til fyldhøjden (28 m),
hvorfor et egentligt cirkelbrud i dette lag ej heller anses for sandsynligt.
Et muligt stabilitetsbrud kan være en glidning i lerlaget.

Den drivende jordtryk antages konservativt svarende til hvilejordtrykket, E0.
E0 = ½ * ^/*H2*0,5 =

3,724 kN/lbm

Den nødvendige udrænede forskydningstyrke kan estimeres som:
Cu*L > E0
Cu >

44 kN/m2

Erfaringsmæssigt kan den udrænede forskydningsstyrke af komprimeret moræneler
antages at være større end:
80 kN/m²
Det vurderes derfor, at et sådan stabilitetsbrud ikke er kritisk.
Sætningsberegninger:
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Idet det må antages, at lermembranen er etableret ved indbygning af moræneler ved
et optimalt vandindhold vurderes det, at konsolideringsmodulet kan forventes at
være større end:
KML =

6700 kN/m²

Den supplerende sammenpresning af lerlaget som følge af ændringen i højden og
dermed belastningen kan herefter estimeres af:
d() = (H2-H1)*Y*t/KML =

9 mm

t = Tykkelsen af membranlaget
Dette vurderes at være en overenstimering af den supplerende sætning. Det vurderes således, at den supplerende højde ikke medfører væsentlige sætninger i membransystemet. Det vurderes ligeledes, at sætningerne hovedsageligt vil være ensartede og i øvrigt af så lille en størrelsesorden, at dette ikke har betydning for plastmembranen.
Plastmaterialets bestandighed

Som følge af et forhøjet deponi forventes efterbehandlingsperioden at blive forlænget. En meget overordnet vurdering af ændringen af efterbehandlingstiden ved tilføjelse af 6 m fyldhøjde kunne være, at efterbehandlingstiden ændres proportionalt
med ændringen af fyldhøjden. Dette ville betyde en forøgelse af efterbehandlingstiden med i størrelsesordenen 31 %. Tages der udgangspunkt i en 30 års efterbehandlingstid vil denne således ændres til ca. 40 år.
Plastmaterialet er HDPE (høj densitets polyethylen) Dette materiale nedbrydes ikke
af de i perkolatet normalt forekommende stoffer eller i jorden. Materialet er –
sammenlignet med andre polymere, der benyttes til geomembraner – klart det mest
kemisk modstandsdygtige materiale.
Materialets egenskaber kan påvirkes ved oxidation og ved UV-bestråling. Når
membranen er installeret i deponeringsanlægget, og dette er taget i brug vil membranen ikke længere være udsat for UV-bestråling og – når der er anerobe forhold i
affaldet, hvilket opnås meget hurtigt – vil risici for oxidation ligeledes være reduceret.
I litteraturen (f.eks. Robert M. Koerner – "Designing with geosynthetics" – 2005)
er der gengivet vurderinger af plastmaterialernes levetid. Det fremgår, at levetiden
– ud over eksponering til UV-stråling og oxidation – hovedsageligt påvirkes af
temperaturen. Således ses af tabel 5.12 i nævnte kildemateriale, at levetiden for et
HDPE-materiale vil ændres fra mere end 500 år ved 20 C til ca. 90 år ved 40.
Der er set forhøjede temperaturer i deponeringsanlæg med et stort organisk indhold
– typisk anlæg med organisk husholdningsaffald – men for de aktuelle affaldstyper
på Rærup Deponi forventes temperaturen ikke at være væsentligt forhøjet over de
ca. 20 C.
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Det vurderes således, at der kan forventes en levetid af membranen på væsentligt
mere end den estimerede efterbehandlingstid.
Supplerende belastning på perkolatsystem

Rambøll har med Wavins beregningsprogram for rørstabilitet foretaget en beregning af, om perkolatdrænsystemet på etape 1 kan modstå en belastning af affald og
slutafdækning på 28,5 m (Midlertidig terrænkote på 30,5 som trækkes fra perkolatdrænsystemets beliggenhed i kote 2), se Bilag F.
Der er i beregningen valgt Wavin rør, 110 mm PE SAFE TECH 16-SDR 11 12 m,
der er samme type rør, som er anvendt på etape 1. Rumvægten af indbygget affald er sat til 10 kN/m³. Rambøll angiver, at det er deres erfaring, at rumvægten af
indbygget affald er mindre, hvorfor der er indbygget en vis sikkerhed i beregningen.
Beregningsresultatet for rørstabiliteten som Rambøll har gennemført viser, at røret
kan holde til en fyldhøjde på 28,5 m. Det er derfor godtgjort, at røret kan holde til
en fyldhøjde på 28 m, som der er ansøgt om.

7.2.3 Recirkulation af perkolat
I/S RenoNord foretager i dag ikke en recirkulering af perkolat over det deponerede
affald.

7.2.4 Nedsivning af perkolat
Perkolatet fra etape 1 nedsives i dag ikke til grundvandet.

7.2.5 Grundvandssænkning
Der foretages i dag en midlertidig grundvandssænkning under etape 1, idet membransystemet i enhederne er placeret i en sådan dybde, at der er indadrettet grundvandstryk. Grundvandssænkningen har det formål at aflaste grundvandstrykket under plastmembranen, indtil opfyldningen med affald i enhederne udgør en tilstrækkelig ballast til at holde plastmembranen nede.
Grundvandet under enhederne på etape 1 drænes ved hjælp af et system af drænledninger under membransystemet, der afleder til en drænpumpebrønd ved gravitation. I drænpumpebrønden findes en pumpe samt niveauregulering til start/stop af
pumpen. Fra drænpumpebrønden pumpes grundvandet til en grøft nord for drænpumpebrønden med udløb i en grøft. Der udledes årligt 36.000 m3 fra drænpumpebrønden til grøften. Udledningspunktet fremgår af Figur 7-2.
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Figur 7-2

7.3

Udledningspunkt for oppumpet grundvand.

Gasindvindingsanlæg, indretning og drift

På etape 1 er der ikke etableret et system til gashåndtering.
Der vil kun blive deponeret affaldsfraktioner med meget begrænset indhold af bionedbrydeligt affald på etape 1. Det forventes derfor kun at give anledning til en
ringe produktion af metangas herfra.
Efter nedlukning af de enkelte enheder på etape 1 agter I/S RenoNord at gennemføre årlige moniteringer af metan emissionen. I det omfang det viser sig, at der fra de
nedlukkede enheder er en væsentlig og uacceptabel emission (f.eks. ved at metangasproduktionen overstiger den fremtidige slutafdæknings omsætningskapacitet)
vil I/S RenoNord etablere den nødvendige opsamling og affakling /udnyttelse af
gassen.

7.4

Drift

7.4.1 Massestrømme
Et deponeringsanlæg er ikke en produktionsvirksomhed og har dermed ikke en
produktionskapacitet. Massestrømme forbundet med driften af etape 1 er illustreret
i Figur 7-3.
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Illustration af massestrømme forbundet med driften af etape 1.

På etape 1 tilføres affald, som der bruges ressourcer til at håndtere. Der opsamles
og fraføres perkolat fra etape 1 til rensning på Renseanlæg Øst, hvorfra der udledes
til Limfjorden. I forbindelse med driften emitteres udstødningsgasser fra kørende
materiel, og der kan forekomme emissioner fra støv, støj mv. fra etape 1.
De væsentlige massestrømme i driftsperioden for etape 1 består af udlægning af
affald samt fraførsel af perkolat. Når etape 1 overgår til efterbehandlingsperioden,
vil den væsentlige massestrøm være perkolat, der opsamles og bortledes til rensning på Renseanlæg Øst. I efterbehandlingsperioden vil der tilsvarende være et forbrug af energi til håndtering og bortpumpning af perkolat. Derudover forventes
efterbehandlingen af etape 1 ikke at give anledning til noget væsentligt forbrug af
råstoffer eller andre hjælpemidler.
Forbrug af råvarer og hjælpestoffer for etape 1 for 2013 er anført i Tabel 7-2.
Forbrug

Enhed

Total mængde

Dieselolie, internt forbrug

Liter

78.185

El

kWh

88.488

m3

196

l

400

Ton

1882

Vandforbrug
Smøreolie
Daglig afdækning og interimsveje i form af jord

Tabel 7-2

Forbrug af råvarer og hjælpestoffer for etape 1 for 2013.

Forbruget af råvarer og hjælpestoffer vil i forhold til forbruget for 2013 stige i
fremtiden grundet en forventning om en større mængde affald, der skal deponeres
på etape 1.
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7.4.2 Åbningstider og driftstider
Etape 1 har åbnings- og driftstider som følger:
Dag

Åbningstider og driftstider

Mandag – Fredag

07.00-16.00

Lørdag - Søndag

Lukket

Tabel 7-3

Åbningstider og driftstider for deponeringsanlægget

Der er altid opsyn på Rærup Deponi i åbningstiden.
Der vil ikke være støjende aktiviteter uden for de ovenfor angivne driftstider.

7.4.3 Håndtering af affald
Modtagelse
Kunderne har pligt til at oplyse om affaldets art og oprindelse samt for affald til
deponering at deklarere affaldet efter særlig procedure.
Personalet ved vægten foretager følgende procedure:

›

Besigtiger læsset via kamera

›

Træffer afgørelse af, om affaldet kan modtages på grundlag af deklaration (i
tvivlstilfælde foretages proceduren i samråd med miljømedarbejdere i miljøafdelingen).

›

Anviser, hvor affaldet skal aflæsses.

›

Tilkalder ved modtagelse af deponiaffald maskinfører, der besigtiger ved aflæsning.

›

Indvejer og registrerer affaldet på edb-system.

Personalet på etape 1 udfører følgende:

›

Kontrollerer affald ved aflæsning

›

Meddeler til vejebod om eventuelle fejlsorteringer

›

Meddeler godkendelse/ikke godkendelse til vejebod om deponiaffald

›

Vejleder kunderne.

For affald til deponering følges der særlige procedurer i overensstemmelse med
bekendtgørelse om deponeringsanlæg. Dette indebærer bl.a. at alt affald til depone-
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ring skal følges af en af affaldsproducenten udfyldt deklaration for affaldet. Ligeledes skal affaldet kontrolleres både ved indvejning og aflæsning.
Stikprøvekontrol
Der udtages rutinemæssigt stikprøvekontroller af deponeringsegnet blandet affald.
Kontrollen foretages på sorteringspladsen og læsset finsorteres i fraktionerne: Deponeringsegnet, forbrændingsegnet og genanvendeligt materiale.

7.4.4 Indbygning af affaldet
Mineralsk affald
Mineralsk affald er kendetegnet ved ikke-farligt affald, som primært består af uorganisk, mineralsk materiale med et indhold af total organisk kulstof (TOC) på
maksimalt 50 g per kg tør prøve. Mineralsk affald må kun i begrænset omfang
kunne opløses i eller reagere kemisk med vand.
Asbest er mineralsk affald og deponeres i særskilt enhed til mineralsk affald eller i
en celle på en enhed for blandet affald. Der deponeres ikke-støvende asbest og emballeret støvende asbest. Affaldet dækkes løbende med jord for at mindske risikoen
for emission af asbestfibre. Der foretages i forbindelse med indbygningen ikke
kompaktering af asbestaffaldet, og transport over allerede deponerede materialer
begrænses mest muligt, jf. de særskilte regler for deponering af asbest affald i deponeringsbekendtgørelsen.
Andre mineralske affaldstyper deponeres i øvrige deponeringsenheder til mineralsk
affald. Disse affaldstyper vil typisk være aske stammende fra kraftværker. I forbindelse med indbygningen foretages ikke særlige tiltag som f.eks. kompaktering.
PCB-holdigt, ikke farligt mineralsk affald (dvs. med et PCB indhold mindre end 50
mg/kg TS og med TOC < 5 %) modtages som blandet bygnings- og nedrivningsaffald. Affaldet deponeres i overensstemmelse med retningslinjerne i bekendtgørelse
om deponeringsanlæg samt Miljøstyrelsens Orientering om håndtering af PCBholdigt bygge- og anlægsaffald af 5. juli 2011.
Blandet affald
Blandet affald er ikke-farligt affald, som består af en blanding af organisk og uorganisk materiale med et indhold af total organisk kulstof (TOC) på 50 g eller mere
per kg tør prøve.
Affaldet aflæsses på tippen, hvor kompaktoren udlægger affaldet i et tyndt lag, der
overkøres gentagne gange for at sikre neddeling og effektiv komprimering.
PCB-holdigt, ikke-farligt blandet affald (dvs. med et PCB indhold mindre end 50
mg/kg TS og med TOC > 5 %) modtages som blandet bygnings- og nedrivningsaffald. Affaldet deponeres i overensstemmelse med retningslinjerne i bekendtgørelse
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om deponeringsanlæg samt Miljøstyrelsens Orientering om håndtering af PCBholdigt bygge- og anlægsaffald af 5. juli 2011.
Farligt affald
Forurenet jord og andet farligt affald modtages på særskilt enhed til farligt affald.
Jord modtages kun efter anvisning fra oprindelseskommunen. Rærup Deponi godkender analyseresultater og den kommunale anvisning, inden jorden modtages.
Sorteringsegnet affald
Deponiaffald i kategori blandet affald, hvor der ikke i tilstrækkelig grad er frasorteret farligt, genvendeligt og/eller forbrændingsegnet, kan ikke modtages til deponering. I/S RenoNord modtager i stedet dette til sortering. Sorteringen foregår på sorteringspladsen. Deponeringsegnet affald føres til deponi. Forbrændingsegnet affald
køres til forbrænding. Genanvendeligt affald bliver fraført til genanvendelse hos
eksterne dertil godkendte virksomheder.

7.5

Drift- og vedligeholdelsesinstrukser

For Rærup Deponi foreligger der drifts- og vedligeholdelsesinstrukser. Disse instrukser fastlægger aktiviteter tilknyttet deponeringsanlægget, herunder etape 1,
med det formål, at sikre korrekt udførelse af aktiviteterne og for minimering af
uheld og påvirkninger på medarbejderne og på miljøet og at det i øvrigt sker i
overensstemmelse med miljøgodkendelsen.
Der vil tillige være regelmæssig kontrol og eftersyn af brønde, pumper, dræn, kontrol af maskiner og udstyr, så nedbrud, funktionsstop og uheld kan forebygges og
evt. uheld kan opdages i tide og konsekvenserne minimeres.
Alle dræn- og transportledninger tilknyttet etape 1 er etableret således, at det er
muligt at foretage spuling og eftersyn, både under driften og efter den enkelte deponeringsenhed er nedlukket.

7.6

Nedlukning og efterbehandling

Slutafdækning
Når de enkelte enheder på etape 1 er færdigopfyldt med affald foretages nedlukning og slutafdækning af enhederne. Terrænudformningen på de slutafdækkede
enheder på etape 1 vil følge retningslinjerne i lokalplan 5-9-105 med efterfølgende
ændringer.
Når en enhed nedlukkes, gennemføres slutafdækningen af enheden senest 2 år efter, at nedlukningen er godkendt af tilsynsmyndigheden. Dette vil dog ikke gælde
for skråningsanlæg, der vender mod fremtidige etaper.
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Slutafdækningen skal udføres med tykkelse på minimum 1 m.
I/S RenoNord sigter efter, at der i forbindelse med slutafdækningen anvendes jord,
der hovedsageligt består af sandet, gruset, stenet og næringsfattig jord med et mindre indhold af kridt. Der kan dog opstå situationer, der gør, at der ikke bliver anvendt den førnævnte jordtype. Situationer kunne f.eks. være:

›

At anvendelse af denne jordtype ville være i konflikt med fremtidig lovregulering,

›

At anvendelse af denne jordtype ville være i konflikt med myndighedens påbud eller anbefalinger.

›

At anvendelse af denne jordtype ikke ville være hensigtsmæssig i forhold til
opsamling/håndtering/bortskaffelse af deponigas.

›

At anvendelse af denne jordtype ville være dyrere end anden jordtype.

Slutafdækningen skal etableres, så regnvand kan infiltrere gennem slutafdækningen.
Slutafdækningen udføres med minimum 0,5 m uforurenet jord (kategori 1 jord)
øverst og kan udføres med op til 0,5 m uforurenet jord eller lettere forurenet jord
(kategori 2) nederst.
Kategorisering af den anvendte jord til slutafdækningen vil ske i overensstemmelse
bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord
med efterfølgende ændringer.
Hvis der opstår støvgener i forbindelse med slutafdækningen, foretages vanding for
at hindre gener for omkringboende.
Formindskelse af slutafdækningslag vil blive udbedret hurtigst muligt efter konstatering, så der altid er 1 m slutafdækningslag oven på affaldet.
Efterbehandling
Efter nedlukning fortsætter driften af perkolatopsamlingssystemer, behandling af
perkolat, opsamling og behandling af deponigas – i det omfang et sådant er etableret, samt af kontrolsystemer indtil det tidspunkt, hvor de enkelte enheder på etape 1
kan overgå til passiv drift.
I efterbehandlingsperioden vil

›

Alle afværgeforanstaltninger blive efterset og vedligeholdt på samme niveau
som under indfyldningsperioden.

›

Egenkontrol af deponigas, perkolat og grundvand fortsætter efter samme kontrolplan som under indfyldningsperioden, idet det dog forventes, at antallet af
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prøveudtagelser kan nedsættes, jf. mulighederne herfor som nævnt i deponeringsbekendtgørelsen.

›

Sætninger af overfladen af de nedlukkede enheder bliver målt årligt.
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Miljøbeskrivelse

8.1

Klimatiske forhold

55

Klimatiske data for området for 2013 er indhentet fra Dansk Meteorologisk Institut
fra vejrstationen i Aalborg Lufthavn. Samtlige data er døgnværdier baseret på målinger de foregående 24 timer.
Den potentielle fordampning er af Dansk Meteorologisk Institut beregnet ud fra
Makkings formel. De modtagne data fra Dansk Meteorologisk Institut fremgår
af Bilag G.
Den gennemsnitlige temperatur pr. måned er højest i juli med 17,3 °C og lavest i
marts med -0,8 °C. Den gennemsnitlige relative fugtighed pr. måned er højst i november med 89,2 % og lavest i marts med 69,8 %. Den gennemsnitlige vindhastighed pr. måned er højest i december med 6,7 m/s og lavest i februar med 4,0
m/s.
Den højeste månedlige fordampning er i juli med 130 mm og den laveste er i december med 4,5 mm. Den højeste månedlige korrigerede nedbør er i oktober med
112,1 mm og den laveste er i marts med 2,2 mm.

8.2

Geologi

Geologien ved Rærup Deponi er beskrevet for at vurdere, hvilke grundvandsmagasiner der findes i området.
Etape 1
Ved etablering af etape 1 blev der foretaget afgravning af arealet under etapen. Før
afgravningen bestod den geologiske lagfølge øverst af 0,2-0,4 m muld over 2 til
minimum 6 m postglacial og senglacial sand – typisk med indslag af silt. Bedømt
ud fra et enkelt dybere boreprofil i området er dette lag underlejret af ca. 5 m glacialt smeltevandssand fulgt af ca. 1 m smeltevandsler. Prækvartær kalk træffes fra ca.
10 m.u.t.
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Etape 2
Etape 2 er planlagte næste udvidelsesområde, men er endnu ikke ansøgt. Etape 2 er
beliggende i den sydøstlige del af Rærup Deponi, se Figur 7-2.
Under muldlaget, som har en mægtighed på ca. 0,2-0,3 m, findes der i den nordøstlige del 2-3 m postglacial og senglacial sand/silt over glacial smeltevandssand/-silt
af en mægtighed på 8-10 m. Herunder findes øverst morænesand/-grus, som dybere
nede går over i moræneler. Mere centralt er der fra 2-5 m.u.t. truffet et ca. 3 m tykt
indslag af senglacial ler eller glacial smeltevandsler. Den prækvartære kalk findes i
den vestlige del ca. 19 m.u.t. og i den østlige del 12,5 m.u.t. Kalken er overlejret af
glacialt moræneler/-sand i en mægtighed på 0,5-6 m tykkest, hvor kalkoverfladen
ligger dybest.
Grundvandsmagasiner
Ud fra den geologiske beskrivelse nævnt ovenfor er der fundet sandlag, som er adskilt fra kalkmagasinet af lerlag af stærkt varierende tykkelse. Ud fra dette kan magasinerne defineres som et primært kalkmagasin og et sekundært sandmagasin. Det
vides dog ikke om lerlagene er tætte nok til at give en nævneværdig forskel i
grundvandets trykniveau. Ingen af boringerne har filtersætning i kalken således, at
dette kan klarlægges.

8.3

Hydrogeologi

Potentialeforholdene omkring Rærup Deponi er beskrevet ud fra et regionalt potentialekort for Naturstyrelsen fra 2007, pejlinger udtrukket fra Jupiter-databasen samt
pejlinger fra moniteringsboringer omkring Rærup Deponi.

8.3.1 Regionalt potentialekort
Der er modtaget et regionalt potentialekort for Nordjylland af Naturstyrelsen Nordjylland, som er udarbejdet i 2007. Dette potentialekort er vist for området omkring
Rærup Deponi på Figur 8-1.
Potentialekortet antages at gælde for kalkmagasinet i området, og det viser et generelt fald ned mod Limfjorden med et potentiale på omtrent 1 m DVR90 ved deponiet.
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Figur 8-1
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Regionalt potentialekort for Nordjylland, 2007 modtaget af Naturstyrelsen
Nordjylland.

8.3.2 Pejlinger udtrukket fra Jupiter-databasen
Der er udtrukket pejledata fra Jupiter-databasen for boringer i området omkring
Rærup Deponi. På Figur 8-2 er disse pejlinger vist sammen med områdeafgrænsningen, hvor der er udtrukket data. Pejlingerne er foretaget over en lang tidsperiode, og det er ikke undersøgt i hvilket magasin at boringerne er filtersat.
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Figur 8-2

Pejlinger fra Jupiter-databasen i området omkring Rærup Deponi.

På figuren kan det ses, at der ikke kan findes nogen entydig strømningsretning ud
fra pejlingerne. Det ses dog også, at flere pejlinger ligger under kote 0. Her kan
specielt nævnes tre pejlinger på -2,1 m DVR90 ved søerne syd og sydvest for Rærup Deponi.

8.3.3 Pejlinger fra moniteringsboringer omkring Rærup
Deponi
Der er foretaget pejlinger i 2011 og 2012 i 8 moniteringsboringer omkring Rærup
Deponi. Disse pejlinger er plottet som tidsserier og kontureret som potentialekort i
det følgende.
Placeringen af moniteringsboringerne er vist på Figur 8-3 sammen med enkeltindvinderen.
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Figur 8-3
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Placering af moniteringsboringer.

Der er foretaget synkronpejling af moniteringsboringerne i marts og september
2011 og 2012 og tidsserierne for de 8 moniteringsboringer er plottet op på Figur 8-4.
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Tidsserier for pejlinger i moniteringsboringer omkring Rærup Losseplads
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Siden etablering af etape 1 er der foretaget en grundvandssænkning under etape 1,
idet membransystemet i enhederne er placeret i en sådan dybde, at der er indadrettet grundvandstryk. Grundvandssænkningen har det formål at aflaste grundvandstrykket under plastmembranen indtil opfyldningen med affald i enhederne udgør en
tilstrækkelig ballast til at holde plastmembranen nede.
Det kan ses på figuren, at der er sket et fald i vandstanden over perioden for stort
set alle moniteringsboringerne. Den eneste boring, der ikke udviser et fald i vandstand over perioden er moniteringsboringen med DGU 26. 3717. Denne boring er
beliggende umiddelbart nord for etape 1.
Faldet i vandstand i moniteringsboringerne indikerer, at der er pumpningsaktiviteter i området ud over dræningen under etape 1.

8.3.4 Potentialekort på baggrund af moniteringsboringer
Der er beregnet potentialelinjer for moniteringsboringerne omkring Rærup Deponi
for marts 2011, september 2011, marts 2012 og september 2012. Disse er vist på
Figur 8-5 til Figur 8-8.

Figur 8-5

Potentialekort for marts 2011
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Figur 8-6
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Potentialekort for september 2011
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Figur 8-7

Potentialekort for marts 2012
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Figur 8-8
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Potentialekort for september 2012

8.3.5 Vurdering af strømningsretning
Ud fra ovenstående gennemgang af potentialeforholdene vurderes det, at strømningsretningen i kalkmagasinet løber som potentialekortet fra Naturstyrelsen indikerer fra Rærup Deponi mod syd.
Ud

fra potentialekortene fra moniteringsboringerne kan det ses, at grundvandsstrømningen i det overliggende sandmagasin ikke har været stationær i perioden fra
2011-2012. Der har over perioden været et fald i potentialet omkring Rærup Deponi og der er sket en ændring af strømningsretningen fra en sydøstlig retning til en
mere syd sydvestlig retning. Dette formodes at skylde anden pumpeaktivitet i området syd for Rærup Deponi.

8.4

Recipienter

Slutrecipienten for renset perkolat fra deponeringsenheder på etape 1 er Limfjorden, idet perkolatet føres i tæt spildevandsledning til rensning på Renseanlæg Øst
forud for udledning.
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9

Miljøpåvirkninger

I det følgende er alene påvirkningen fra etape 1 beskrevet.

9.1

Spredning af miljøbelastende stoffer til
recipienter

Ved aktiv drift – som dækker både den periode, hvor der indbygges affald på deponeringsenheden og en efterbehandlingsperiode efter nedlukning af enheden –
opsamles perkolatet fra etape 1 ved hjælp af aktive forureningsbegrænsende systemer (membran- og perkolatopsamlingssystem).
Med intakte aktive afværgeforanstaltninger vurderes, at der næppe kan ske et udslip af perkolat til grundvandet med en betydende forurening heraf til følge. En evt.
konstateret forurening håndteres i henhold til miljøgodkendelsen, RenoNords beredskab m.m., hvorfor I/S RenoNord vurderer, at der næppe kan opstå uacceptabel
forurening forårsaget af driften af etape 1.
Der foreligger for nærværende ikke udvaskningsforsøg af det deponerede affald
som giver grundlag for at vurdere hvornår enhederne på Etape 1 kan overgå til passiv drift efter nedlukning. I bestemmelserne i deponeringsbekendtgørelsen forventes det, at en enhed kan overgå til passiv drift ca. 30 år efter deponeringen er ophørt, og retableringen er foretaget.
Enhederne kan overgå til passiv drift, når perkolatet kan accepteres nedsivet i omgivelserne, og der ikke sker en uacceptabel deponiemission.
Efterbehandlingsperioden kan med det ansøgte blive ændret. En meget overordnet
vurdering af ændringen af efterbehandlingstiden ved tilføjelse af 6 m højde fra en
maksimal, endelig terrænkote 19 til 25 kunne være, at efterbehandlingstiden ændres proportionalt med ændringen af højde. Dette vil betyde en forøgelse af efterbehandlingstiden i størrelsesorden 31 %. Tages der udgangspunkt i en 30 års efterbehandlingstid vil denne således ændres til 40 år, hvilket vurderes til ikke at være
problematisk, set i lyset af at plastmembranen forventet levetid er på mere end 500
år, og at der er etableret dobbelt indbygget system på enhederne på etape 1 for afledning af perkolat, da perkolatet enten kan afledes i drænledningerne eller drængruset.
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Perkolatmængder

Der er gennemført en beregning af perkolatmængde for etape 1 for årene 20112013 på bagrund af klimatiske data fra Dansk Meteorologisk Institut fra vejrstationen i Aalborg Lufthavn. Perkolatberegningerne er baseret på "toplagsmodellen",
der er en simpel vandbalancemetode beskrevet i afsnittet om nedsivning i Miljøstyrelsens projekt "Projekt om jord og grundvand nr. 16, 1995 – Kildestyrke vurdering
af gamle lossepladser". COWI A/S har udviklet en excel-baseret beregningsmodel
af toplagsmodellen til estimering af perkolatmængder.
år

Estimeret perkolatmængde for etape 1
(m3)

Tabel 9-1

2011

16.070

2012

14.645

2013

12.707

Estimeret perkolatmængde for etape 1 for 2011-2013.

Det ansøgte ændrer ikke på perkolatmængder, der opsamles fra enhederne på etape
1, da arealerne er uændrede.

9.3

Perkolatkvalitet

Der foretages monitering af perkolat fra enhederne på etape 1 i henhold til miljøgodkendelsen af den 27. december 2005.9
Der er udtaget perkolatprøver fra enhederne 1, A og B siden januar 2009, mens der
er udtaget perkolatprøver for enhed C siden april 2011. For enhed D er der udtaget
perkolatprøver siden september 2012. Beskrivelser af perkolatkvaliteten i det følgende afsnit er til og med udgangen af 2013. NVOC beskriver udvaskningen af
organisk stof, mens COD (Chemical Oxygen Demand) er direkte sammenhængende med indholdet af organisk stof samt andre reducerede forbindelser. AOX er forkortelser for adsorberbart organisk halogen.
Analyseresulter og grafer ses i Bilag H. Såfremt målingen viser et indhold under
detektionsgrænsen, er detektionsgrænsens værdi indtastet i tabellen for analyseresultater, ligesom denne værdi er anvendt ved optegning af grafer.

9.3.1 Enhed 1
pH har i hele måleperioden ligget stabilt omkring 8. Klorid ligger i 2013 i intervallet 2600-2960 mg/l. Sulfat ligger i 2013 mellem 1950 og 2190 mg/l.

9

Godkendelse til etablering og ibrugtagning af nye deponeringsenheder på Rærup Losseplads af den 27. december 2005.
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NVOC fluktuerer en del, men dog med en tendens til lavere værdier i de sidste 3 år
end i måleperiodens 2 første år. Kviksølv har været stigende i 2011-2012, men er i
2013 igen faldet til under detektionsgrænsen.
COD er faldende og ligger ved seneste måling på 510 mg/l. Phenol har en faldende
tendens fra 590 µg/l i 2008 til 21 µg/l i 2013.

9.3.2 Enhed A
pH ligger på 7,2-8,6 og er stigende i måleperioden fra neutral til let basisk. Klorid
ligger på 85-1950 mg/l med en top i 2011, hvorefter niveauet er faldende og er ved
den seneste måling 630 mg/l. Sulfat ligger på 135-3870 mg/l og er ved seneste måling 2100 mg/l.
NVOC har en svagt stigende tendens igennem hele perioden og er ved seneste måling 83 mg/l.
Krom er stigende i måleperioden, og således ses den højeste værdi i 2013 på 0,02
mg/l. Kobber har tilsvarende en stigende tendens, og er ved den seneste måling
steget til 0,16 mg/l. Nikkel og zink har et ens forløb med stigende værdier indtil
2011, hvorefter der ses faldende værdier. Bly og cadmium har det samme forløb
med en top i 2010, hvorefter de tre efterfølgende år har ligget konstant lavt.
For COD ligger den hidtil højeste værdi i 2013, med undtagelse af en top på 1300
mg/l i 2011, på et niveau omkring 200 mg/l. For AOX ses den hidtil højeste værdi i
2013 på 1,0 mg/l.

9.3.3 Enhed B
pH ligger på 7,4-8,6 og perkolatet er i de fleste målinger svagt basisk. Klorid har i
perioden 2011-2013 ligget stabilt, men er ved den seneste måling faldet til 130
mg/l. Sulfat har ligget mellem 300 og 500 mg/l i måleperioden, men i 2013 sås ved
alle fire målinger højere værdier, højest ved senest måling, hvor den lå på 750
mg/l.
NVOC har ligget på et stabilt niveau siden sommeren 2011 med den laveste registrerede værdi i 2013 på 40 mg/l.
For nikkel ses igennem måleperioden en stigende tendens med den højeste værdi
ved seneste måling på 0,03 mg/l. Bly har i perioden 2009-2012 ligget stabilt i intervallet 0,004-0,006 mg/l, men i 2013 er den steget til 0,008 mg/l.
COD er efter en top i 2009 faldet og er med 120 mg/l ved seneste måling den laveste i perioden. For AOX er den højeste værdi i perioden registeret i 2013 på 0,53
mg/l.
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9.3.4 Enhed C
Bortset fra den første måling i 2009, hvor pH lå på 12, har værdien været ret stabil
omkring 9,5. I 2013 er den dog steget til værdier omkring 10.
For klorid ses en stigende tendens og de senest målte niveauer ligger mellem 5000
og 6000 mg/l. For sulfat ses en stigende tendens fra 2012 til 2013, og de højest
målte værdier på 6740 mg/l ses ved de to seneste målinger.
NVOC er stigende igennem perioden og er ved den seneste måling den højeste
værdi på 200 mg/l. COD er steget i 2013 og den seneste registrerede værdi er således den højeste i perioden 370 mg/l.
For cadmium, krom, kobber, kviksølv, nikkel, bly, zink, totalkulbrinter, AOX og
phenol foreligger der kun to analyser. For disse stoffer er dataene ikke tilstrækkelige til at beskrive en udvikling i koncentrationen.

9.3.5 Enhed D
pH ligger mellem 8 og 9. For klorid og sulfat ses en stigende tendens senest med
målte værdier på henholdsvis 570 mg/l og 930 mg/l. Udviklingen skal følges idet
størstedelen af den aske I/S RenoNord modtager i dag modtages som mineralsk
affald på enheden, idet asken er blevet klassificeret som ikke-farligt affald.
NVOC er stigende igennem den målte periode med den seneste og højeste værdi på
43 mg/l.
For ammonium, AOX, phenol og total kulbringer er der kun en måling. For bly,
kviksølv, zink, COD, cadmium, krom, kobber og nikkel er der kun to målinger. For
disse stoffer er dataene ikke tilstrækkelige til at beskrive en udvikling i koncentrationen.

9.4

Grundvand

Moniteringen er siden 2006 udført efter miljøgodkendelsen af den 27. december
200510.
For deponeringsanlæggets enhed S3 og enhed L2 ændres moniteringen i 2007 fra
drænvand til grundvand. Moniteringen under enhederne 1, A, B, C og D er opstartet i 2007.
DGE´s moniteringsrapport for 2013 er vedlagt som Bilag I.
I DGE's rapport for 2013 fremgår det bl.a., at området består af marine aflejringer
overvejende af sand med indlejrede lag af ler og gytje. Det betyder, at der naturligt
i grundvandet kan forekomme forhøjede indhold af f.eks. klorid og natrium og
dermed en forhøjet ledningsevne, der afspejler grundvandets ionindhold.
10

Godkendelse til etablering og ibrugtagning af nye deponeringsenheder på Rærup Losseplads af den 27. december 2005.
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Endvidere kan den naturlige nedbrydning af jordlagenes organiske indhold afspejles i forhøjet kvælstofindhold (ammonium og nitrat), ligesom der kan forekomme
et kvælstofbidrag fra de omkringliggende landbrugsarealer.
Placeringen af moniteringsboringerne er vist på Figur 9-1

Figur 9-1

Placering af moniteringsboringer.

Følgende boringer fungerer som moniteringsboringer for Rærup Deponi:
Enhed L2 og S3:
DGU nr. 26.3983 (referenceboring opstrøms)
DGU nr. 26.5233 (nedstrøms S3)
DGU nr. 26.5234 (nedstrøms L2)
Enhed 1, A, B, C og D:
DGU nr. 26.3717 (referenceboring opstrøms)
B3 (nedstrøms 1, A, B, C og D)
B4 (nedstrøms 1, A, B, C og D).
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Oversigtskurver over udvalgte stofkoncentrationer afbildet som funktion af tiden
fremgår af Bilag I.

9.4.1 Analyseparametre
Grundvandet analyseres/måles for pH, ledningsevne, ilt, redox-potentiale, temperatur, tørstof, COD, ammonium-N, klorid, sulfat, natrium, calcium, NVOC, bly,
cadmium, krom, kobber, kviksølv, nikkel, zink, total kulbrinter, BTEX og AOX.

9.4.2 Moniteringsresultat for enhed S3 og L2
Opstrøms
I grundvandet opstrøms for enhederne S3 og L2 i DGU nr. 26.3983 ses der overskridelser af alarmtærskelværdierne for AOX og NVOC.
Indholdet af NVOC i boring 26.3983 opstrøms S3 og L2 er ved efterårsmoniteringen 2013 målt til 6,9 μg/l, hvilket overskrider alarmtærskelværdierne på 3 μg/l.
Indholdet af NVOC viser et mindre fald i forhold til moniteringen i 2012, og generelt ses fortsat en svag faldende tendens.
Det vurderes, at boringen kan være påvirket af naturligt forekommende organiske
kulbrinter, herunder klorerede humusstoffer.
Indholdet af klorid i boring 26.3983 blev ved efterårsmoniteringen 2012 fundet til
235 mg/l, hvilket var en stigning i forhold til de niveauer der tidligere er fundet.
Dette svagt forhøjede niveau blev ikke genfundet ved moniteringen i 2013.
Nedstrøms
I grundvandet nedstrøms for S3 og L2, repræsenteret ved DGU 26.5233 og DGU
26.5234, er der konstateret overskridelser af alarmtærskelværdien for NVOC. I
nedstrøms retning er der i de boringer således konstateret indhold af NVOC på hhv.
24 og 6,6 μg/l.
Indholdet af NVOC i boring DGU 26.5233 er steget i forhold til moniteringen i
2012, men er på niveau med indholdet der er målt i perioden 2008-2010.
I boring DGU 26.5233 er der ved efterårsmoniteringen konstateret indhold der
overskrider alarmtærskelværdien for efterbehandlingsperioden for nikkel og AOX
på hhv. 16 μg/l og 90 μg/l. Indholdet af AOX har ved de seneste 2 moniteringer
vist en stigende tendens, men er ved moniteringen i 2013 på samme niveau som
ved moniteringen i 2010. Indholdet af nikkel har ved de seneste 3 års moniteringer
ligeledes vist en stigende tendens. Der er umiddelbart ingen forklaring på den stigende tendens og udviklingen vil følges nøje ved fremtidige moniteringer.
I boring DGU 26.5234 er der med et indhold af AOX på 21 μg/l endvidere konstateret overskridelse af alarmtærskelværdien på 10 μg/l. Indholdet af AOX er på niveau som ved de seneste års moniteringer.
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9.4.3 Moniteringsresultat for enhed 1, A, B, C og D
Opstrøms
I boring DGU nr. 26.3717 er indholdet af AOX fundet til 80 μg/l, hvilket er et
mindre fald i forhold til den seneste monitering. Indholdet er dog fortsat over
alarmtærskelværdien.
Ved moniteringen i 2011 blev der konstateret en stigning i indholdet af NVOC.
Denne stigning blev hverken ved moniteringen i 2012 eller 2013 genfundet og er
på niveau med tidligere års niveauer.
Nedstrøms
I boringerne B3 og B4 er der i nedstrøms retning konstateret indhold af AOX, der
overskrider den fastsatte alarmtærskelværdi på 10 μg/l. Indholdet af AOX er på
samme niveau som opstrøms deponiet, og det vurderes at være forårsaget af naturligt forekommende humusstoffer.
I de 2 nedstrøms boringer B3 og B4, er der konstateret indhold af AOX på hhv. 60
og 80 μg/l. For begge boringer gælder, at der ses en stigning i forhold til moniteringen i 2012. For boring B3 gælder dog, at indholdet ikke er på niveau med det
relative høje niveau som blev konstateret i 2008.
Der er ingen umiddelbar forklaring på variationen i AOX indholdet i boringerne.
I boring B4 er der konstateret indhold af total kulbrinter på 22 µg/l, hvilket overskrider alarmtærskelværdien på 9 µg/l. På den baggrund, blev der fra denne boring
i november 2013 udtaget en ekstraprøve til analyse for kulbrinter. Resultatet af
denne prøve viste igen indhold af kulbrinter under alarmtærskelværdien, og der er
ingen umiddelbar forklaring på det forhøjede indhold af kulbrinter. Kulbrinteindholdet vil fortsat blive observeret nøje i de kommende moniteringer. Resultatet af
ekstraprøven fremgår af analyserapporten Bilag I.

9.4.4 Sammenfattende vurdering
Moniteringen viser generelle overskridelser af alarmtærskelværdierne for AOX og
NVOC både i opstrøms og nedstrøms boringer. Indholdet af NVOC og AOX vurderes, at skyldes naturligt forekommende indhold af organisk materiale, der i marine aflejringer ofte kan være klorerede. Det bemærkes, at indholdet af NVOC i
DGU 26.5233, der er beliggende nedstrøms S3 og L2, atter udviser en stigende
tendens i forhold til det fald der er set ved de seneste års moniteringer. Endvidere
er der i boring DGU 26.5233 påvist en overskridelse af indholdet for nikkel. Der er
ingen umiddelbar forklaring på overskridelsen.
Der ses generelt ingen indikationer på, at deponeringsanlæggene påvirker grundvandet negativt i området, dog skal udviklingen i bl.a. NVOC følges nøje.
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Recipienter

Oppumpet grundvand ved grundvandssænkningen fra etape 1 afledes til en grøft
beliggende nord for drænpumpebrønden. Slutrecipienten for oppumpet grundvand
er Limfjorden.
Grøftens registrering og målsætning kan ses i afsnit 3.11.1.
I forslag til afgørelse om "tilladelse til udledning af oppumpet grundvand til Attrupgrøften via grøft, Rærup Losseplads, Halsvej 70, 9310 Vodskov", august 2013
har Aalborg Kommune angivet følgende bemærkninger:
Kapacitet
"I tørre perioder (forår/sommer) vil det udledte vand nedsive inden det når rørunderføringen ved Halsvej 700 meter nedstrøms udledningspunktet. I våde perioder
(efterår/vinter) vurderer Aalborg Kommune, at det er sandsynligt, at grøften er
vandførende ud fra et højere beliggende grundvandsspejl samt tilført vand fra formodet dræninger af omkringliggende marker.
Der udledes ca. 1 l/s og hydraulisk vurderes udledningen til ikke, at have betydning
for kapaciteten i hverken grøften grundet dennes volumen eller længere nedstrøm i
Attrupgrøften"
Stofindhold
"Ud fra en konservativ betragtning om mere vand i grøften i våde perioder og med
grøftens vandføringsmæssige kapacitet vurderes der en fortynding på 5. Aalborg
Kommune vurderer, at en vandføring i grøften i disse perioder vil være mellem 510 l/s.
I forbindelse med NOVANA-programmet er der udarbejdet to selvstændige rapporter om separate regnvandsudløb i henholdsvis Sulsted og Gistrup. På begge lokalister er der i udløbet udtaget vandprøver, der er analyseret for en lang række stoffer herunder miljøfarlige. Sammenlignes prøverne fra NOVANA med prøverne der
er udtaget ved Rærup Losseplads kan det konstateres, at koncentrationerne ved
Rærup Losseplads ligger væsentlig under. Det vil sige, at stofindholdet i det udledte grundvand er lavere end hvad der ses i typisk afstrømmet regnvand.
Det er få af de analyserede stoffer, der overskrider vandkvalitetskravene (uden fortynding), og disse overskridelser er marginale. Der er i denne tilladelse vurderet
en fortyndingsfaktor på 5, hvorfor alle parametre overholder kravene i bekendtgørelse nr. 1022.
Aalborg Kommune vurderer på baggrund af moniteringen og vandkvaliteten af det
oppumpede grundvand, at udledningen ikke er til hinder for målopfyldelse i Attrupgrøften eller Limfjorden.
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Figur 9-2

9.6

Placering af udledningspunkt af oppumpet grundvand, sidetilløb til Attrupgrøften og forløbet af Attrupgrøften.

Støj

Der er foretaget fornyet støjberegning af Rærup Deponi i januar 2014. Beregningen
er udført med udgangspunkt i Rærup Deponis nuværende indretning og drift. Endvidere er ændringer, der påtænkes gennemført inden for den nærmeste fremtid,
inddraget, herunder planer om etablering af ny administrationsbygning med vejebod central på Rærup Deponi, samt at flytte erhvervsgenbrugspladsen til et areal
grænsende op til sorteringspladsen, mellemlagret for brændbart affald og etape 1.
Endelig er der i beregningen taget højde for, at deponeringen kan ske op til terrænkote 25 på etape 1 og etape 2. Støjrapporten kan ses i Bilag J.
Støjen er beregnet efter den fællesnordiske beregningsmodel for ekstern støj fra
virksomheder, beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning “Beregning af ekstern støj fra
virksomheder”, nr. 5, 1993.
Alle beregninger er foretaget ved hjælp af edb programmet SoundPLAN ver. 7.1
med opdatering af 24. februar 2013.
Der er i SoundPLAN etableret en 3-dimensionel topografisk model omfattende
terræn, støjkilder, bygninger og andre skærmende genstande. Modellen er digitaliseret på baggrund af teknisk kort og situationsplan over Rærup Deponi.
Terrænoverflader er digitaliseret på baggrund af ortofoto (DDO 2012) og regnes
som akustisk bløde bortset fra vandoverflade, kørebaner, arealer med knust beton
som underlag og befæstede arealer. Der er i støjberegningerne ikke medtaget, at
støjkilderne fra etape 1 er støjafskærmet i forhold til de nærmeste 3 beboelser.
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Støjberegningerne er gennemført så de overholder retningslinjerne fastsat efter
Miljøstyrelsens ordning for personcertificering vedr. Miljømåling - ekstern støj,
DS/EN ISO/IEC 17024.
Driften af maskiner er baseret på opgørelse af operative maskintimer i år 2013. Beregninger af antallet af timer som hver maskine benyttes pr. dag er foretaget på basis af den måned, pr. maskine, hvor anvendelsen har været højest.
Maskinen til nedknusning af beton er i drift hele dagen eller ikke i drift. Derfor
indgår knuseren i beregningen med drift hele dagen, dvs. 60 minutter pr. time.
Antallet af lastbiler og entreprenørbiler som enten tilføres eller fraføres materialer
til Rærup Deponi i 2008 er 24.241 stk. svarende til ca. 93 transporter pr. dag. I beregningen antages det, at alle tranporter der tilfører eller frafører materialer foretages med lastbiler. Værdierne af transport er opgjort for år 2008 vurderes til at repræsentativt beregningsgrundlag. Hver lastbil vejes på vægten ved den planlagte
administrationsbygning inden den kører til de områder, hvor affaldet skal være.
Grundet varigheden af vejekontrollen kan der holde lastbiler i kø, som venter på
vejning. Det er ved støjberegningerne skønnet, at der i halvdelen af tiden, hvor der
foretages vejningen, også holder lastbiler i venteposition hhv. ved indvejning og
udvejning.
Enkelte lastbiler kan ankomme til indvejning tidligere end kl. 07:00. Det betyder,
at de kører frem til vejeboden og holder i venteposition i natperioden før kl. 07:00.
Der er derfor foretaget beregning af støjen i natperioden trods Rærup Deponi ikke
er i drift før kl. 07:00.
Tabel 9-2 viser placeringer af beregningspunkterne i omgivelserne.
Måleposition

Afstand til Rærup Deponi

Nr. - beskrivelse

BP01 Halsvej 86

Ca. 350 m

BP02 Halsvej 102

Ca. 350 m

BP03 Vesterladenvej 21

Ca. 320 m

Tabel 9-2

Beregningspunkter ved boliger samt afstand til Rærup Deponi
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Figur 9-3 er støjudbredelsen på hverdag i dagtimerne gengivet.

Figur 9-3

Støjudbredelseskort. Kortet viser støjudbredelsen på hverdage i dagtimerne.

Tabel 9-3, Tabel 9-4 og Tabel 9-5 viser støjbelastningen [dBA] i beregningspunkterne på hverdage, lørdage og søndage. Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi er
vist i parentes efter beregningsresultatet.
Måleposition

Hverdag

Hverdag

Hverdag

Kl. 07 – 18

Kl. 18 - 22

Kl. 22 - 07

BP01 Halsvej 86

54 (55)

ingen

32 (40)

BP02 Halsvej 102

55 (55)

ingen

30 (40)

BP03 Vesterladenvej 21

45 (55)

ingen

21 (40)

Nr. - beskrivelse

Tabel 9-3

Lydtrykniveau LAeq i dB(A) korrigeret for driftstid på hverdage.

Beregningerne på hverdage viser støjbelastningen på dage, hvor maskinerne til
neddeling af rødder og beton er i drift hele dagen. I støjberegningerne er det skønnet, at der i halvdelen af tiden, hvor der foretages vejningen også holder lastbiler i
venteposition hhv. indvejning og udvejning. Denne er formentlig overestimeret.
Disse støjkilder er væsentlige i forhold til den samlede støjbelastning af omgivel-
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serne. Det vurderes på denne baggrund, at de beregnede støjniveauer er "worst case".

Måleposition
Nr. - beskrivelse

BP01 Halsvej 86

BP02 Halsvej 102

BP03 Vesterladenvej 21

Tabel 9-4

Lørdag

Kl. 07 – 14

Kl. 14 - 07

36,6 dB(A)

Ingen drift

(55)
36,8 dB(A)

Ingen drift

(55)
30,6 dB(A)

Ingen drift

(55)

Lydtrykniveau LAeq i dB(A) korrigeret for driftstid på lørdage

Måleposition
Nr. - beskrivelse

BP01 Halsvej 86

BP02 Halsvej 102

BP03 Vesterladenvej 21

Tabel 9-5

Lørdag

Søndag

Søndag

Kl. 07 – 18

Kl. 18 - 07

36,0 dB(A)

Ingen drift

(45)
36,2 dB(A)

Ingen drift

(45)
30,0 dB(A)

Ingen drift

(45)

Lydtrykniveau LAeq i dB(A) korrigeret for driftstid på søndage

De lidt lavere støjniveauer om søndagen i forhold til lørdagen skyldes referenceperiodens længde, som er 8 timer om søndagen og 7 timer om lørdagen.
Virksomhedens støjbelastning Lr vurderes lig ovenstående støjniveauer, da støjen
fra ovenstående mest betydende støjkilder almindeligvis ikke indeholder tydeligt
hørbare rene toner eller impulser i støjen som kan udløse et tillæg på +5 dB.
Der er endvidere foretaget støjberegning i et net af punkter (grid) med indbyrdes
afstand på 5 x 5 meter til optegning af interpolerede støjniveaukonturer, vist i bilag
D.
Overstående beregningsresultater viser, at grænseværdierne er overholdt på hverdage (også i natperiode), lørdage og søndage. Derfor vil der i relation til støj ikke
være problemer med, at deponeringen på etape 1 sker i terrænkote 25.
Under etableringsperioden er det muligt at deponere i overhøjde på indtil 5 m over
kote 25. Der er ikke foretaget støjberegninger ved deponering på etape 1 i terrænkote 30.
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Da støjkilderne fra etape 1 hverken ved deponering i terrænkote 25 eller terrænkote
30 bliver støjafskærmet, vil man opnå tilsvarende beregningsresultater ved deponeringen i terrænkote 30 som i terrænkote 25. Derfor vil der i relation til støj ikke
være problemer med, at deponeringen på etape 1 sker i terrænkote 30.

9.7

Lugt

Der kan ske en vis lugtafgivelse i forbindelse med driften af etape 1. Det vurderes,
at lugtgener i omgivelserne vil være begrænsede, idet der ikke vil blive deponeret
affald med væsentlige mængder af let omsætteligt organisk affald. Ligeledes vil de
åbne forhold og den tætte beliggenhed til kysten sikre en god opblanding.

9.8

Deponigas

Ved deponering af affald, der indeholder bionedbrydeligt affald, vil der under anaerobe forhold i affaldet ske en udvikling af deponigas med et indhold af bl.a. metan
og kuldioxid. Bionedbrydningen og dermed udviklingen af deponigas vil begynde,
så snart der optræder anaerobe forhold i affaldet – hvilket formodentligt vil ske
allerede med ganske få meters fyldhøjde, når der samtidigt er vand tilstede i affaldet. Gasproduktionen forventes at ville fortsætte langt ind i efterbehandlingsperioden – dog aftagende med tiden og afhængigt af, hvorvidt der forsat sker tilførsel af
fugt til affaldet.
Metangas er en drivhusgas og skal som udgangspunkt opsamles og udnyttes eller
behandles på en for omgivelserne miljømæssigt forsvarlig måde, jf. bestemmelserne i deponeringsbekendtgørelsen.
Indholdet af bionedbrydeligt materiale er i inert og mineralsk affald så lavt, at udviklingen af deponigas forventes at være uvæsentligt. Indholdet af bionedbrydeligt
materiale i blandet affald og i farligt affald forventes at være begrænset, hvorfor det
vurderes, at gasudviklingen fra affaldet ligeledes er begrænset.
Som beskrevet initieres gasproduktionen allerede inden affaldet er fyldt op til sin
endelige fyldhøjde. I indfyldningsperioden – hvor affaldets overflade vil være uafdækket – vil der derfor være en vis, uhindret emission af metangas til atmosfæren
fra overfladen.

9.9

Luft/støv og røg

Røg vil kun forekomme ved brand i affaldet på etape 1 eller ved brand i maskiner.
I tørre perioder kan der forekomme støvdannelse, dels fra uafdækket affald, dels fra
veje og befæstede arealer. Ligeledes kan tørre perioder give anledning til støvdannelse ved håndtering af affaldet.
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9.10 Papir- og plastflugt
Ved håndtering af affald indeholdende papir og plastik, vil der kunne forekomme
papir- og plastflugt i tilfælde af blæsevejr.
Papir- og plastflugt bekæmpes gennem kompaktering af det modtagne affald, daglig afdækning og hegnet omkring hele anlægget, og der foretages løbende renholdelse af anlægget samt de tilstødende arealer.

9.11 Skadedyr
Der modtages normalt ikke affaldstyper, der er fødeemner for skadedyr.
Hvis der konstateres skadedyr på anlægget, bekæmpes disse ved at sikre mindst
mulig tilgængelighed af mulige fødeemner gennem grundig kompaktering af affaldet og daglig afdækning.
Personalet vil ved jævnlig eftersyn og i det daglige være opmærksomme på tegn på
skadedyr. Såfremt der konstateres skadedyr på deponeringsanlægget, underrettes
Aalborg Kommunes skadedyrsekspert, således at en effektiv bekæmpelse kan påbegyndes.

9.12 Driftsforstyrrelser og uheld
Deponeringsanlægget er generelt undtaget fra Risikobekendtgørelsens regler, idet
der ikke vil være kemiske stoffer eller materialer på anlægget, der giver en risiko
for eksplosioner, forgiftninger eller lignende.
Under forudsætning af, at der kun modtages godkendte affaldstyper, vurderes risikoen for, at der opstår driftsforstyrrelser eller uheld – der kan medføre væsentlig
øget forurening – som værende meget lille.
Personalet på Rærup Deponi er instrueret om egenskaberne af de stoffer der håndteres, om de sikkerhedsforanstaltninger der skal overholdes, og om forholdsregler i
tilfælde af spild eller brud på emballage.
Personalet er ligeledes ved den gældende driftsinstruks instrueret om de foranstaltninger til imødegåelse af driftsforstyrrelser og uheld.
Udvidelse af etape 1 giver ikke anledning til, at Rærup Deponis beredskabsplan
skal revideres.
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10

Renere teknologi

10.1 Generelt for I/S RenoNord
I/S RenoNord er den 17. januar 2014 miljøcertificeret efter EN DS/ISO
14001:2004.
Det betyder blandt andet, at I/S RenoNord har forpligtet sig i at:

›

Løbende at forbedre miljøindsatsen udover hvad loven kræver

›

Fastsætte en miljøpolitik og målsætninger for miljøarbejdet.

›

Offentliggøre en årlig miljøredegørelse

›

Aktivt at inddrage medarbejderne i miljøarbejdet.

10.2 Deponeringsanlæg
Et deponeringsanlæg er en IED-virksomhed (Industrial Emissions Directive), som
tidligere blev benævnt en i-mærket virksomhed (IPPC-virksomhed). Det europæiske IPPC-bureau i Sevilla skal derfor udarbejde BAT-noter (bedst tilgængelig teknik) for drift af et deponeringsanlæg. Status er, at der foreligger en endelig version
af BAT-noter, angivet som BREF finalised, for Waste Treatment, dateret august
2006. I dokumentet er der i afsnittet Scope (omfang) gjort opmærksom på, at IPPCaktiviteten "deponeringsanlæg" (landfilling) ikke er dækket af noten. Aktiviteten er
ej heller beskrevet i andre BAT-noter. Der findes således ikke på nuværende tidspunkt BAT-noter for deponeringsanlæg.
Det seneste lovmæssige krav til indretning og drift af et deponeringsanlæg vurderes
af I/S RenoNord til at være implementeret for etape 1.
På baggrund af ovenstående finder I/S RenoNord, at etableringen og driften af etape 1 er i fuld overensstemmelse med de beskrivelser af bedst tilgængelig teknik,
der p.t. er til rådighed.
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Er deponering BAT?
Hvorvidt en bestemt affaldstype er deponeringsegnet eller ej afgøres af den anvisende myndighed. Deponering er den lavest rangerende affaldshåndtering i Danmarks affaldshiraki, så når den anvisende myndighed klassificerer en affaldstype
som værende deponeringsegnet må det antages, at der forud herfor er foretaget en
vurdering af relevante alternativer – og herunder, hvorvidt deponering af affaldet er
BAT.
Energiforbrug
I/S RenoNord har et miljømål om at reducere dieselforbruget på Rærup Deponi. Af
Figur 10-1 ses det, at dieselforbruget for 2013 er i forhold til 2012 blevet reduceret.
Reduktion af dieselforbruget er sket ved, at I/S RenoNord har investeret i nye maskiner, personalet har gennemført kørekurser og I/S RenoNord har haft en generel
snak med personalet om en god kørepraksis.

Figur 10-1

Dieselforbrug ift. håndteret affald for årene 2012 og 2013.

Der er i 2013 forbrugt 78.185 liter diesel til håndtering af affald på etape 1, og elforbruget for etape 1 i 2013 er på 88.488 kWh til pumper. CO2 emission pr. liter
diesel er 2640 gram11, CO2 emission pr. solgt kWh er 340 gram12, mens den årlige
CO2 emission pr. indbygger er 7,9 ton13. For etape 1 svarer det til, at der i 2013 er
udledt omkring 237 ton CO2, svarende ca. 30 gennemsnitsdanskeres udledning på
et år. Ændring af den årlige nedbørsmængde og affaldsmængde i forhold til 2013
vil enten betyde større eller mindre mængde CO2 udledning.
Substitution af stoffer

11

http://www.ecoscore.be/en/how-calculate-co2-emission-level-fuel-consumption
http://www.ens.dk/info/tal-kort/statistik-nogletal/nogletal/danske-nogletal
13
http://www.ens.dk/info/tal-kort/statistik-nogletal/nogletal/danske-nogletal
12
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I/S RenoNord har ikke mulighed for at substituere miljøfremmede stoffer, fordi de
forekommer som følge af udvaskning fra det deponerede affald.
Beredskabsplan
I/S RenoNord har en beredskabsplan for Rærup Deponi. Beredskabsplanen bidrager til at reducere skadevirkninger på mennesker, miljø og anlæg.
Recirkulering af perkolat
I/S RenoNord er p.t. ved at undersøge muligheder for at recirkulere anlæggets perkolat. Ved recirkulering udvaskes der mere forurenende stoffer, hvilket giver en
formindskelse af efterbehandlingsperioden.
Deponigas
I/S RenoNord er p.t. ved at undersøge muligheder for at indvinde deponigas på det
historiske anlæg.
Råstoffer
Ved brug af forurenet jord som en del af slutafdækningslaget spares der på vores
ressourcer.
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Forebyggende og afhjælpende
foranstaltninger

Udformningen af de forebyggende og afhjælpende foranstaltninger i form af tekniske og driftsmæssige tiltag, der påtænkes gennemført på etape 1 er beskrevet i tidligere afsnit ovenfor.
De følgende afsnit giver en overordnet beskrivelse af de bagvedliggende principper
for forebyggende og afhjælpende foranstaltninger i forbindelse med drift af etape 1.
Det er kendskabet til det affald, der deponeres, der udgør det væsentligste element i
miljøbeskyttelsen. Derudover gennemføres en række forebyggende og afhjælpende
foranstaltninger gennem den daglige drift af deponeringsenhederne. Endeligt foretages der kontrol af perkolat og grundvand.
Princippet for drift på etape 1 er, at tilstrømning og afstrømning til hver en tid kendes, og at det via kontrolprogrammerne er muligt at kende miljøpåvirkningerne.
Et andet væsentligt element i miljøbeskyttelsen er driftspersonalets bevidsthed og
færdigheder i forbindelse med affaldshåndtering på deponeringsanlægget.

11.1 Perkolatdannelse
Via moniterings- og kontrolprogrammerne følges påvirkningerne på grundvand
nøje. Hvis der imod forventning viser sig at der er en uacceptabel påvirkning med
perkolat fra deponeringsenheder på etape 1 til grundvand, kan tilsynsmyndigheden
bestemme ud fra en konkret vurdering, at der etableres en tæt afdækning af de aktuelle deponeringsenheder. Derved reduceres perkolatdannelsen til et minimum.
Retableringen af terrænet over etape 1 og slutafdækningens opbygning er planlagt
udformet således, at perkolatdannelsen kontrolleres uden at infiltration forhindres,
dvs. med materialer, der ikke medfører en tæt slutafdækning, men tillader en vis
infiltration til affaldet.
Der foretages ikke en registrering af mængden af perkolat, der afledes fra de enkelte deponeringsenheder.
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11.2 Grundvandsforurening
På etape 1 er der for hver deponeringsenhed et membransystem og et separat system til opsamling af perkolatet. Dermed kan perkolatet med høj grad af sikkerhed
fjernes fra oversiden af membransystemet og således reduceres risici for forurening
af grundvand og recipient.
Opsamlet perkolat transporteres til rensning på kommunalt renseanlæg (Renseanlæg Øst).

11.3 Deponigas
Den væsentligste forebyggende foranstaltning mod emission af metangas er, at det
ved modtagekontrollen af affald sikres, at der kun modtages affald, der indeholder
begrænsede mængder af bionedbrydeligt materiale.
Når affaldet er deponeret kan der etableres en aktiv udvinding af gassen med boringer eller dræn i affaldet, hvorfra gassen aktivt suges ud i takt med, at den produceres. Afhængigt af kvalitet og mængde af den opsamlede gas kan den benyttes til
energiproduktion eller affakles, hvorved den omdannes til kuldioxid. Er mængden
af metangas lille kan den i stedet omsættes i slutafdækningslagene eller alternativt
ledes til kompostbede, hvori den omsættes under aerobe forhold til kuldioxid.
I indfyldningsperioden
Det vurderes som vanskeligt at etablere en effektiv gasopsamling i indfyldningsperioden, idet brønde og dræn let beskadigedes ved indfyldningsarbejderne f.eks. ved
påkørsel med kompaktor eller transportkøretøjer eller ved sætninger i affaldet. Det
er endvidere vanskeligt at sikre sig mod at atmosfærisk luft suges med ind i systemet. Traditionelt etableres aktive udsugningsanlæg derfor først, når enhederne er
fyldt op og slutafdækkede.
I/S RenoNord agter dog at fortage en nærmere undersøgelse af, om der er praktisk
gennemførelige muligheder for at etablere og drive et gasudsugningsanlæg allerede
i indfyldningsperioden. Såfremt dette viser sig at være gennemførligt vil I/S
RenoNord efterfølgende fremsende separat ansøgning om etablering og drift af et
sådant anlæg. Afhængigt af metanindholdet i og mængden af gas vil ansøgningen
endvidere indeholde beskrivelse af hvorledes den opsamlede gas udnyttes, affakles
eller evt. behandles på anden måde.
Efter nedlukning
Efter overgangen til efterbehandlingsperioden forventes gasproduktionen som
nævnt fortsat at være lav, og det forventes, at den dannede gas kan omsættes i slutafdækningslagene. Såfremt det ved monitering af gasemission fra anlægget viser
sig, at dette ikke er tilfældet, agter I/S RenoNord at etablere den nødvendige opsamling og behandling af gassen. Behandlingen kan være udnyttelse til energiproduktion. Kan gassen ikke udnyttes til energiproduktion kan der etableres affakling
eller omsætning i kompostbede eller lignende.
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Der vil i givet fald blive fremsendt separat ansøgning om dette.

11.4 Lugt og støv
Ved modtagelse af lugtende affaldstyper dækkes disse umiddelbart efter deponering for at mindske udbredelsen af lugt mest muligt. Der forventes på grund af de
åbne forhold og den tætte beliggenhed til kysten en god opblanding i luften.
Det forventes, at der modtages samme affaldstyper som hidtil på etape 1. Der er
ikke hidtil modtaget klager fra omgivelserne over lugtgener fra Rærup Deponi.
Støvgener i omgivelserne i tørre perioder modvirkes og begrænses gennem følgende tiltag:

›

Særligt støvende affald udlægges straks efter modtagelse og overdækkes med
jord eller andet ikke støvende affald.

›

Støvende affald som asbest, aske mv. leveres og deponeres emballeret eller
befugtes. Ikke støvende cementbundet asbest dækkes løbende med sand fro at
undgå støvdannelse.

›

Arealer og interimsveje befæstet med stabilt grus vandes i tørre perioder for at
binde støvet. Evt. andre støvkilder befugtes.

11.5 Røg
Brand i maskiner forebygges gennem den daglige drift og vedligeholdelse.
Affald der modtages til deponering på etape 1 er ikke forbrændingsegnet og risikoen for at der opstår brand heri ved indbygningen og herefter er særdeles ringe.
Såfremt der opstår brand eller sker eksplosion på anlægget, vil dette straks blive
håndteret i henhold til sikkerhedsbestemmelserne i driftsinstruksen og beredskabsplanen.
Der vurderes, at der med de beskrevne foranstaltninger kun vil være begrænset risiko for påvirkninger af røg til omgivelserne eller risici for eksplosion på anlægget.

11.6 Drift
I/S RenoNord har en driftsinstruks for etape 1. Driftsinstruksen indeholder en beskrivelse af de driftsmæssige procedurer, der skal følges for at imødegå risici for
driftsforstyrrelser og uheld.
Der er udarbejdet en sikkerhedsinstruktion, der beskriver de procedurer, der skal
følges i tilfælde af, at der alligevel opstår driftsforstyrrelser eller uheld med potentiel fare for forurening af omgivelserne.
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Sikkerhedsinstruktionen omhandler alle forhold, der har sikkerhedsmæssig betydning for ansatte hos I/S RenoNord. Disse omfatter forholdsregler ved ulykker,
uheld, brand samt personlige forholdsregler ved håndtering af affaldet så som færdsel på anlægget, arbejdsbeklædning, indtag af mad og drikke på anlægget mv.
Der er udarbejdet en beredskabsplan, som skal tages i anvendelse, såfremt der opstår brand eller eksplosion på deponeringsanlægget eller på oplaget af forbrændingsegnet affald.

11.7 Kontrolprogrammer
Etape 1 er etableret med membransystem og perkolatopsamlingssystem og perkolatet ledes separat fra enheden til en målebrønd. Det er herved muligt at udtage prøver af perkolatet fra de enkelte deponeringsenheder.
Der vil alene blive udtaget perkolatprøver i deponeringsenhedernes aktive fase,
dvs. indtil overgangen til passiv drift.

11.8 Uddannelse og træning
Driften af etape 1 varetages af de samme medarbejdere og den samme ledelse, som
forestår driften af deponeringsanlægget i sin helhed. Alle medarbejdere og ledelsespersoner har de relevante uddannelsesbeviser.
Antal

Funktion

Baggrund

Status
A- eller Bcertifikat14

1

Driftsleder

Teknisk assistent

A-Certifikat

5

Maskinfører

SID

3 A-certifikat

1

Tabel 11-1

To af maskinførerne
med A-certifikat kan
betjene vejesystemet

2 B-certifikat

Vejesystem

B-certifikat

Driftspersonalets uddannelsesstatus

14

Personalet skal erhverve certifikater i henhold til "Bekendtgørelse om uddannelse af
driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg", nr. 612 af 22. juni 2004.
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Moniterings- og kontrolprogram

Kontrolrutinerne for de enkelte funktioner er beskrevet i de efterfølgende afsnit.
Omfanget af egenkontrollen omfatter bl.a. kontroller for:

›

Accept af affald til deponering

›

Perkolat og grundvand

›

Støj

›

Andet (lugt, støv og skadedyr etc.)

12.1 Affald
Kontrol ved modtagelse
Kun affald, der

›

Har den fornødne dokumentation for affaldstype og oprindelse samt

›

Ved modtagekontrollen viser sig at være i overensstemmelse med en medfølgende dokumentation.

vil blive modtaget på etape 1 til deponering.
Ethvert læs affald, der modtages på etape 1 registreres i henhold til retningslinjerne
i driftsinstrukserne med angivelse af mængde, karakteristika og oprindelse, leveringsdato, producent og for farligt affald den nøjagtige placering på deponeringsenheden.
Der foretages visuel inspektion af ethvert læs både ved vejeboden og på deponeringsstedet. Der sker yderligere kontrol ved begrundet mistanke om uoverensstemmelse mellem affaldet og dets dokumentation.
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12.2 Perkolat
Formålet med monitering af perkolatet er at beskrive perkolatets sammensætning,
forureningsgrad og udviklingen i denne.
Der udtages kun prøver i deponeringsenhedens aktive fase – dvs. indtil anlægget er
overgået til passiv drift.

12.2.1 Analyseparametre
Kontrol af perkolat er hidtil kørt efter miljøgodkendelsen af 27. december 2005.
Udtagning af prøver og analyser af samme vil følge det samme program som hidtil,
dvs. med 4 årlige prøvetagningsrunder – 3 med rutine analyseprogram og 1 med et
udvidet analyseprogram. Rutine kontrol gennemføres i marts, juni og december.
Udvidet kontrol gennemføres i september.
Ved en rutinekontrol analysers perkolat for pH, ledningsevne, tørstof, COD, ammonium-N, klorid og sulfat. Ved en udvidet kontrol analyseres perkolatet udover
de nævnte analyseparametre i en rutinekontrol for NVOC, cadmium, krom, kobber,
kviksølv, nikkel, bly, zink, olie (GC-FID-screening), AOX og phenoler.

12.2.2 Mængder
Der vil som i dag ikke blive foretaget registrering af mængden af perkolat, der ledes bort fra de enkelte deponeringsenheder.

12.2.3 Meteorologiske data
Data om nedbørsmængder og fordampning rekvireres gennem DMI´s GRIDsystem og indføres i årsrapporten.
Baseret på disse data gennemføres beregningsmæssige vurderinger af den samlede
perkolatproduktion til kontrol med den registrerede perkolatmængde fra hele anlægget.

12.3 Grundvand
Monteringen er siden 2006 udført efter miljøgodkendelsen af 27. december 2005.
Følgende boringer fungerer som moniteringsboringer for Rærup Deponi:
Enhed L2 og S3:
DGU nr. 26.3983 (referenceboring opstrøms)
DGU nr. 26.5233 (nedstrøms S3)
DGU nr. 26.5234 (nedstrøms L2)

http://projects.cowiportal.com/ps/A054278/Documents/3 Projekt dokumenter/Miljøgodkendelse/Ansøgning om ændring miljøgodkendelse etape 1.docx

Ansøgning om ændring af miljøgodkendelse for etape 1 på Rærup Deponi

87

Enhed 1, A, B, C og D:
DGU nr. 26.3717 (referenceboring opstrøms)
B3 (nedstrøms 1, A, B, C og D)
B4 (nedstrøms 1, A, B, C og D).
Det vurderes, at der ikke er behov for etablering af yderligere moniteringsboringer.
Potentialeforhold
Under Etape 1´s aktive fase gennemfører I/S RenoNord som hidtil 2 gange årligt
pejlinger af grundvandet i de moniteringsboringer, der er knyttet til deponeringsområderne.
Formålet med registrering af vandstanden er, at:

›

Verificere de beskrevne strømningsforhold i området. Dette gælder specielt
strømningsretning og variationerne i denne, strømningsforholdene nær recipienter, de vertikale trykforskelle i området og sæsonvariation i grundvandsstand.

›

Konstatere eventuelle ændringer i strømningsforhold f.eks. i forbindelse med
ændring af vandløb eller indvindingsforhold.

Grundvandsprøver
Formålet med grundvandskontrollen er:

›

Vurdering af baggrundsniveauet i området opstrøms deponeringsanlægget

›

Bestemmelse af vandkvaliteten i grundvansmagasinet til nærmere vurdering af
belastningen.

Der udtages som hidtil grundvandsprøver 2 gange årligt, som analyseres efter det
samme program, som for deponeringsanlægget. Den ene prøve er en rutinekontrol,
der gennemføres i marts. Den anden prøve er en udvidet kontrol, der gennemføres i
september.
Ved en rutinekontrol analyseres grundvandet for pH, ledningsevne, tørstof, COD,
ammonium-N, klorid, sulfat, natrium og calcium. Ved den udvidede kontrol analyseres grundvand udover de nævnte analyseparametre i en rutinekontrol for NVOC,
bly, cadmium, krom, kobber, kviksølv, nikkel og zink, total kulbrinter, BTEX og
AOX.
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12.4 Recipienter
Da Rærup Deponi er beliggende umiddelbart ud til kysten, skal det foretages en
vurdering af, om grundvandskontrollen skal suppleres med (evt. erstattes af) recipientmonitering. Der er ikke kommet nye oplysninger, der viser et behov for at
gennemføre recipientmonitering.

12.5 Kriterier for at gøre aktive systemer passive
Inden der tages endelig stilling til at lade de enkelte enheder på Etape 1 overgå fra
aktiv til passiv drift skal koncentrationerne i perkolatet have været stabile og på
samme niveau eller mindre end beregnede accepterede koncentrationer i en periode
på mindst 2 år.
Det skal på baggrund af kendte udvaskningsdata fra affaldets grundlæggende karakterisering og overensstemmelsestestning sandsynliggøres, at der ikke herefter
vil ske uacceptable stigninger i koncentrationer, hvorved recipientkvalitetskriterierne kan blive overskredet.

12.6 Støj
Målinger/beregninger til dokumentation for at støjvilkår er overholdt vil finde sted
på tilsynsmyndighedens forlangende.

12.7 Luft
Efter nedlukning af de enkelte deponeringsenheder på etape 1 agter I/S RenoNord
at gennemføre årlige moniteringer af metan emissionen. I det omfang det viser sig,
at der fra de nedlukkede deponeringsenheder er en væsentlig og uacceptabel emission (f.eks. ved at metangasproduktionen overstiger den fremtidige slutafdæknings
omsætningskapacitet) vil I/S RenoNord etablere den nødvendige opsamling og affakling / udnyttelse eller behandling af gassen.

12.8 Topografi
I driftsperioden foretager I/S RenoNord en vurdering af sætninger på etape 1. I efterbehandlingsperioden foretager I/S RenoNord årlig sætningsmålinger.

12.9 Dokumentation
12.9.1 Årsrapport
I/S RenoNord indrapporterer resultaterne af egenkontrollen i en årsrapport til tilsynsmyndigheden.
Resultaterne fra egenkontrollen for etape 1 indeholdes i denne årsrapport.
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Basistilstandsrapport

Idet følgende beskrives om Rærup Deponi er en af de virksomheder, som skal levere en basistilstandsrapport.
Bekendtgørelsens tekst angiver
§ 14

De bilag 1-virksomheder, som bruger, fremstiller eller frigiver relevante farlige stoffer, som stammer fra en aktivitet omfattet af bilag 1, skal
udarbejde en rapport med oplysninger om og dokumentation for jordens og grundvandets tilstand med hensyn til forurening (basistilstandsrapport) i forbindelse med godkendelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §
33, eller revurdering, jf. miljøbeskyttelseslovens §§41 a eller 41 b.

Stk. 2

Ved ansøgning om en udvidelse eller ændringer af en virksomhed, som
allerede har udarbejdet en basistilstandsrapport, skal der udarbejdes en
supplerende basistilstandsrapport, hvis udvidelsen eller ændringen
medfører, at virksomheden fremover bruger, fremstiller eller frigiver
yderligere relevante farligt stoffer, jf. stik. 1.

Stk. 3

Basistilstandsrapport skal opfylde kravene i bilag 6.

§2

Pkt. 11) Relevante farlige stoffer: Stofferne er relevante, når karakteren
og mængden af det brugte, fremstillede eller frigivne stof medfører en
risiko for jord- eller grundvandsforurening. Stofferne er farlige, når de
er omfattet af artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning
og emballering af stoffer og blandinger.

Vurdering
For at en virksomhed skal være omfattet af § 14 skal:

›

Anlægget være (i)-mærket
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›

Stofferne skal stamme fra en virksomhed optaget på bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen.

›

Stofferne skal være omfattet af (EF) nr. 1272/2008 artikel 3 – altså være farlige stoffer

›

Stofferne skal frigives fra anlægget (til jord og/eller grundvand)

›

Mængden og karakteren af stofferne skal være ståledes, at der udgør en forureningsfare for jord og/eller grundvand.

Det skal bemærkes, at jf. (EF) nr. 1272 /2008 af 16. december 2008 art. 1 afsnit 3
er "Affald, som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/12/EF af
5. april 2006 om affald (2), er ikke et stof, en blanding eller en artikel i betydningen i artikel 2 i denne forordning." Dermed kan affald ikke være omfattet af samme forordnings artikel 3 og dermed af definitionen på farlige stoffer.
Det skal bemærkes, at også perkolat i Affaldsbekendtgørelsen er angivet som værende affald. Da perkolat – der jo er en affaldstype og ikke et stof eller blanding af
stoffer i (EF) nr. 1272/2008 artikel 3 betydning – ikke betragtes som værende "relevante farlige stoffer" som frigives fra virksomheden.
Det vurderes derfor, at deponeringsanlægget på Rærup Deponi ikke er en virksomhed, som skal udarbejde en basistilstandsrapport.
Der er pågået undersøgelser i EU-regi af om deponeringsanlæg er omfattet af krav
om basistilstandsrapport. Den 5. maj 2014 er er udkommet en vejledning fra EUkommissionen om basistilstandsrapporter.
Følgende tekst er fra vejledningens afsnit om deponeringsanlæg:
”Deponeringsanlæg udgør en særlig kategori af aktivitet ifølge emissionsdirektivet
(bilag I, aktivitet 5.4), da de også er omfattet af Rådets direktiv 1999/31/EF om
deponering af affald. Artikel 1, stk. 2, i direktivet om deponering af affald præciserer, at for så vidt angår de deponeringsanlæg, som direktivet om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (2008/1/EF) finder anvendelse på, anses de
relevante tekniske krav i direktivet om deponering af affald og de relevante tekniske krav i direktiv 2008/1/EF for opfyldt, hvis kravene i direktivet om deponeringsanlæg er opfyldt.
Da bestemmelserne i emissionsdirektivets artikel 22 ikke fandtes i det tidligere direktiv om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening, kan det ikke konkluderes, at der ikke kræves basistilstandsrapporter for deponeringsanlæg. Bestemmelserne i direktivet om deponering af affald, især bilag I, punkt 3 (generelle
krav til beskyttelse af jord og vand) burde sikre, at der ikke trænger farligt affald
ned i jorden eller grundvandet. Direktivet om deponering af affald indeholder endvidere elementer, der er nyttige for udarbejdelsen af en basistilstandsrapport, og
som bør suppleres fra sag til sag. Det kan med henblik på kvantificering af jordbundens og grundvandets tilstand blive nødvendigt at tage hensyn til særlige ka-
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rakteristika ved et deponeringsanlæg (med membran). Hvis der på et deponeringsanlæg finder andre direkte tilknyttede aktiviteter sted, kan disse aktiviteter i sig
selv medføre krav om udarbejdelse af en basistilstandsrapport. ”
Ud fra vejledningsteksten kan det ikke klart konkluderes, at der generelt ikke er
krav om basistilstandsrapport for deponeringsanlæg. Omvendt anføres det, at bestemmelser for deponeringsanlæg burde sikre, at der ikke trænger farligt affald ned
i jorden eller grundvandet.
Vejledningen omfatter ikke en fortolkning af om affald er omfattet af definitionen
af farlige stoffer, derfor er de øvrige forudsætninger for krav til basistilstandsrapport også vurderet af COWI A/S.
COWI A/S vurderer, at det ikke er relevant at stille krav om basistilstandsrapport i
den konkrete sag, idet etape 1 udføres i.h.t. deponeringsbekendtgørelsens krav til
beskyttelse af jord og grundvand herunder etableret membran med kontrolleret opsamling af perkolat samt til monitering af grundvand, perkolat og oppumpet grundvand, der udledes. Dette medfører, at selvom affald skulle indeholde relevante farlige stoffer, så er risikoen for, at de bliver frigivet til jord og grundvand minimal.
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Bilag C Plan for Rærup Deponi for andre ledninger end kloakledninger
Bilag D Indretning af etape 1 på Rærup Deponi
Bilag E Positivliste for etape 1
Bilag F Vurdering af belastning på drænrør i forhold til ændring af reetable
ringskoteplan på etape 1
Bilag G Meteorologiske data for Rærup Deponi
Bilag H Analyseresultater og grafer for perkolat for etape 1
Bilag I

DGE´s moniteringsrapport 2013 for Rærup Deponi
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Støjrapport for Rærup Deponi
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Bilag C Oversigt over hhv. VVM og MV-kravene

Krav til VVM-redegørelse og miljøvurdering
Bilaget indeholder en oversigt over hhv. VVM- og miljøvurderingskravene med henvisning til, hvor i redegørelsen oplysningerne findes.
VVM-bekendtgørelsens krav
I henhold til lovbekendtgørelse nr. 1654 af 27/12 2013 "om vurdering af visse offentlige
og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning" skal en
VVM-redegørelse i henhold til bekendtgørelsens § 5 og bilag 4 indeholde de oplysninger,
der er anført i tabel 1. I tabellen er der henvist, hvor i VVM-redegørelsen oplysningerne
findes.
Tabel 1. VVM-bekendtgørelsens krav til indhold i en redegørelse

Punkt

Beskrivelse

1

En beskrivelse af det påtænkte anlæg, herunder især:

1.1

En beskrivelse af anlæggets fysiske udformning og karakteristika under byg-

Miljørapportens
kapitel/afsnit

4.2, 6.5

nings- og driftsfaserne, herunder angivelse af anlægget på kortbilag i relevante
målestoksforhold.
1.2

En beskrivelse af de væsentlige karakteristika for produktionsprocesserne, f.

6.6

eks. type og mængde af de anvendte materialer, herunder om der indgår risikofyldte produktionsprocesser eller andre miljøbelastende forhold.
1.3

Et skøn efter type og mængde over forventede reststoffer og emissioner

6.6, 8.6-8.10

(vand-, luft- og jordbundsforurening, støj,vibrationer, lys, varme, stråling
osv.) i forbindelse med driften af det foreslåede projekt.
2

En oversigt over de væsentligste alternativer, som bygherren har undersøgt, og

7

oplysninger om de vigtigste grunde til dennes valg af alternativ under hensyn
til virkningerne på miljøet. Endvidere en oversigt over de væsentligste alternativer og alternative placeringer, som herudover har været undersøgt, en beskrivelse af konsekvenserne af, at anlægget ikke gennemføres (0-alternativet),
samt oplysninger om de vigtigste grunde til planmyndighedens valg af alternativ under hensyn til virkningerne på miljøet.
3

En beskrivelse af de omgivelser, som i væsentlig grad kan blive berørt af det
ønskede anlæg, beskrivelse af anlæggets betydelige virkninger på omgivelserne, herunder navnlig virkningerne på befolkning, fauna, flora, jord, vand, luft,
klimatiske forhold, omfanget af transport, materielle goder, herunder den arkitektoniske og arkæologiske kulturarv, landskabet, offentlighedens adgang
hertil og den indbyrdes sammenhæng mellem ovennævnte faktorer samt en
beskrivelse af de som en mulig følge af miljøpåvirkningerne afledte socioøko-

6.6, 8.6-8.12

nomiske forhold.
4

En beskrivelse af anlæggets såvel kortsigtede som langsigtede virkninger på
miljøet, som følge af:

4.1

Påvirkning af overflade- og grundvandssystemer

8.7- 8.8

4.2

Luftforurening.

6.6, 8.9

4.3

Støjbelastning

6.6, 8.10

4.4

Anvendelsen af naturlige råstoffer.

6.6

4.5

Emission af forurenende stoffer, andre genevirkninger samt bortskaffelsen af

6.6, 8.8-8.10

affald.
4.6

Beskrivelse af, hvilke metoder der er anvendt til forudberegningen af virknin-

8

gerne på miljøet
5

En beskrivelse af de foranstaltninger, der tænkes anvendt med henblik på at

6.5-6.6 og 9

undgå, nedbringe og om muligt neutralisere de skadelige virkninger på miljøet.
6

Et ikke-teknisk resumé på grundlag af ovennævnte oplysninger.

2

7

En oversigt over eventuelle mangler ved oplysningerne og vurderingen af

11

miljøpåvirkningerne.

Krav til en miljøvurdering
VVM-redegørelsen udgør endvidere en miljøvurdering i henhold til lovbekendtgørelse nr.
939 af 03/07/2013 "om miljøvurdering af planer og programmer". En miljøvurdering skal
i henhold til lovbekendtgørelsens § 7 og bilag 1 indeholde de oplysninger, der er anført i
tabel 2. I tabellen er der henvist til, hvor i den samlede miljørapport oplysningerne findes.
Tabel 2. Miljøvurderings-bekendtgørelsens krav til indhold i en miljørapport.

Punkt

Beskrivelse

Miljørapportens
kapitel/afsnit

A

En skitsering af planens eller programmets indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer.

1 og 3.1.2

B

De relevante aspekter af den nuværende miljøstatus og dens sandsynlige udvikling, hvis planen ikke gennemføres.

6 og7

C

Miljøforholdene i områder, der kan blive væsentligt berørt.

6 og 8

D

Ethvert eksisterende miljøproblem, som er relevant for planen eller programmet, herunder navnlig problemer på områder af særlig betydning for miljøet
som f.eks. de områder, der er udpeget efter direktiv 79/409/EØF og
92/43/EØF

5

E

De miljøbeskyttelsesmål, der er fastlagt på internationalt plan, fællesskabsplan
eller medlemsstatsplan, og som er relevante for planen eller programmet, og
hvordan der under udarbejdelsen af den/det er taget hensyn til disse mål og
andre miljøhensyn.

5

F

Den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet, herunder på spørgsmål
som den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab,
kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser, samt arkitektonisk og arkæologisk arv og det indbyrdes forhold mellem ovenstående faktorer.

8

G

Planlagte foranstaltninger for at undgå, begrænse og så vidt muligt opveje
enhver eventuel væsentlig negativ indvirkning på miljøet af planens eller programmets gennemførelse.

9

H

En kort skitsering af grunden til at vælge de alternativer, der har været behandlet, og en beskrivelse af, hvorledes vurderingen er gennemført, herunder
eventuelle vanskeligheder (som f.eks. tekniske mangler eller mangel på
knowhow), der er opstået under indsamlingen af de krævede oplysninger.

7 og 11

I

En beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger vedrørende overvågning, jfr. §
9, stk. 2, og § 11.

10

J

Et ikke-teknisk resumé af de oplysninger, der blev givet under ovennævnte
punkter.

2

Bilag D Overordnet indretning af Rærup Deponi

Bilag E Plan for Rærup Deponi for afledning af
spildevand og overfladevand

Rærup Deponi

Bilag F Visualiseringer - synlighed

Eksisterende forhold: Set fra kysten på Rør-dal halvøen (Park Allé)

Fremtidige forhold: Set fra kysten på Rør-dal halvøen (Park Allé)

Eksisterende forhold: Set fra Limfjordsstien ved havnesedimentdeponiet.

Fremtidige forhold: Set fra Limfjordsstien ved havnesedimentdeponiet.

Eksisterende forhold: Set fra rasteplads ved Limfjordsstien

Fremtidige forhold: Set fra rasteplads ved Limfjordsstien

Eksisterende forhold: Set fra Halsvej ved motorvejsbroen

Fremtidige forhold: : Set fra Halsvej ved motorvejsbroen

Eksisterende forhold: Set fra hjørnet Halsvej-Sømærkevej Øst

Fremtidige forhold: Set fra hjørnet Halsvej-Sømærkevej Øst

Eksisterende forhold: Set fra Nefovej.

Fremtidige forhold: Set fra Nefovej.

Bilag G Visualiseringer - skygge

Figur 1: 19. marts Kl. 16.30 (lokalplan 15-013)
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Figur 2:

19. marts Kl. 17.45 (lokalplan 15-013)
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Figur 3:

19. marts Kl. 18.00 (lokalplan 15-013)
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Figur 4:

27. marts Kl. 18.19 (lokalplan 15-013)
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Figur 5:

25. maj Kl. 19.30 (lokalplan 15-013)
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Figur 6:

25. maj Kl. 20.14 (lokalplan 15-013)
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Figur 7:

20. juli Kl. 19.30 (lokalplan 15-013)
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Figur 8:

17. september 2014 Kl. 18.05 (lokalplan 15-013)
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Figur 9:

22. september Kl 16.30 (lokalplan 15-013)
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Figur 10:

17. oktober Kl. 16.37 (lokalplan 15-013)
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Figur 11:

21. december Kl 10.00 (lokalplan 15-013)
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Figur 12:

21. december Kl. 12.00 (lokalplan 15-013)
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Figur 13:

21. december Kl. 14.53 (lokalplan 15-013)
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Figur 14: 19. marts Kl. 16.30 (lokalplan 5-9-105)
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Figur 15: 19. marts Kl. 17.45 (lokalplan 5-9-105)
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Figur 16: 19. marts Kl. 18.00 (lokalplan 5-9-105)
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Figur 17: 27. marts Kl. 18.19 (lokalplan 5-9-105)
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Figur 18: 25.maj Kl. 19.30 (lokalplan 5-9-105)
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Figur 19: 25. maj Kl. 20.14 (lokalplan 5-9-105)
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Figur 20: 20. juli Kl. 19.30 (lokalplan 5-9-105)
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Figur 21: 17. september Kl. 18.05 (lokalplan 5-9-105)
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Figur 22:

22. september Kl. 16.30 (lokalplan 5-9-105)
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Figur 23:

17. oktober Kl. 16.37 (lokalplan 5-9-105)
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Figur 24:

21. december Kl. 10 (lokalplan 5-9-105)
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Figur 25:

21. december Kl. 12 (lokalplan 5-9-105)
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Figur 26:

21. december Kl. 14.53 (lokalplan 5-9-105)
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BILAG
Bilag A

1

Oversigt over placering af delområder

Indledning og formål

Dette notat omfatter en beskrivelse af planteliv og dyreliv på og omkring Rærup
Deponi baseret på feltundersøgelser i dagene 23. og 24. august 2012 og 8. november 2012. Desuden er projektets betydning for plante og dyrelivet vurderet. Notatet
er udarbejdet som input til miljøvurdering af lokalplan 5-9-105, kommuneplantillæg og VVM-redegørelse for Rærup Deponi.

2

Baggrund

Placering og indretning af Rærup Deponi
I/S RenoNords deponi i Rærup (Rærup Deponi) er beliggende på Halsvej 70, 9310
Vodskov.
Omgivelser indenfor 1 km:

›

Langs Halsvej, Sømærkevej og Vesterladenvej ligger enkeltbeliggende ejendomme. De nærmeste boliger ligger ca. 300 m. fra Rærup Deponi. Der er ikke
boligområder eller rekreative områder.

›

Mellem Rærup Deponi og Limfjorden ligger Nordjyllandsværket, Nordjyllandsværkets deponi samt deponi for havnesediment.

›

Området nord for Rærup Deponi er landbrugsarealer.

›

Langs fjorden og i området mellem Rærup Deponi og Halsvej findes en række
vindmøller og tekniske anlæg i form af luftledninger m.m.

Af Figur 2-1 ses afgrænsningen (vist med hvid) af Rærup Deponi, historisk anlæg
(vist med gul, området er færdigopfyldt med affald og slutafdækket), ej etableret
deponiområde (vist med blå), etape 1 (vist med rød og som er en deponeringsetape
under opfyldning med affald) og etape 2 (vist med lilla og er næste etape, der skal
etableres til deponi). Inden for en del af den blå afgræsning foregår der affaldsrelaterede aktiviteter, ud over deponeringen.
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Historisk anlæg

Endnu ikke etableret deponiområde
Etape 1

Etape 2

Figur 2-1:

Nuværende indretning af Rærup Deponi.

For nærværende omfatter miljøgodkendelserne1 af 11. februar 1998 og af 27. december 2005 dels allerede nedlukkede enheder, historiske anlæg, og dels igangværende Etape 1, som i alt udgør ca. 12,9 ha. På sigt forventes næsten hele arealet på
ca. 34 ha inden for det angivne hvide område udnyttet til deponi.
Drift af Rærup Deponi
Hovedaktiviteten for Rærup Deponi er deponering af affald. Ud over deponering
foretages på Rærup Deponi mellemoplagring og sortering af affald og knusning af
beton og neddeling af rødder. RGS 90 har lejet et areal på Rærup Deponi til rensning af olieforurenet jord.
I/S RenoNord har mulighed for at deponere affaldstyper, der fremgår af Rærup
Deponis positivliste. Der bliver på deponiet deponeret følgende:

›

Blandet affald (f.eks. isoleringsmaterialer, glaserede klinker og sanitet, sandblæsningsaffald, affald fra gadefejning mv.)

1

"Godkendelsen efter Miljøbeskyttelsens § 33 til Rærup Losseplads, Halsvej, 9310" af den
11. februar 1998 og "Godkendelse til etablering og ibrugtagning af nye deponeringsenheder på Rærup Losseplads" af den 27. december 2005.
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›

Farligt affald (f.eks. forurenet slam og bygningsaffald indeholdende farlige
stoffer)

›

Mineralsk affald (f.eks. aske)

Når deponeringskapaciteten er udnyttet på en deponeringsenhed slutafdækkes det i
henhold til gældende krav angivet i Rærup Deponis miljøgodkendelse.
Åbningstider for Rærup Deponi er vist i Tabel 1.
Dag

Åbningstid

Mandag - Fredag

07.00-16.00

Lørdag - Søndag

08.00-012.00

Tabel 1:

Åbningstider

Under drift forekommer der støj i forbindelse med transport til og fra anlægget
samt internt på anlægget, ligesom den interne håndtering af affald på anlægget
emitterer støj. De væsentligste støjkilder på anlægget er neddeling af rødder og
knusning af beton.
Af hensyn til de trafikale og sikkerhedsmæssige forhold foretages belysning på
anlægget i åbningstiden i de mørke perioder på året. Mellemlagret for brændbart
affald bliver tv-overvåget døgnet rundt, hvilket kræver belysning i de mørke perioder på året.
Reetablerings- og beplantningsplan med lokalplan 5-9-105
Reetableringskoteplan og beplantningsplan er vist i Figur 2-2. Efter reetableringen
af I/S RenoNords deponeringsanlæg skal området ifølge lokalplan 5-9-105 fremstå
som en bakkeø, hvor den højeste kote er 25 m. Reetableringskurver for det historiske anlæg følger de aktuelle reetableringskurver.
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Figur 2-2: Reetableringskoteplan og beplantningsplan fra lokalplan 5-9-105.

Mål med lokalplan 5-9-105
Affaldsdeponiets kapacitet på Rærup Deponi er ikke opbrugt, men det er nødvendigt på nuværende tidspunkt at få større volumen til deponering, hvis man vil sikre
deponeringsanlæggets drift i en længere årrække.
I/S RenoNord har overvejet to løsningsmodeller: Enten at udvide deponiområdet
arealmæssigt eller at skabe mere plads ved at udvide rumfanget i det allerede udlagte deponiområde for Rærup Deponi. Det er den sidste løsning, der er valgt.
Med lokalplan 5-9-105 ændres bakkeøens topkote fra 20 m (som det var planlagt
med lokalplan 15-013) til 25 m.
Ud over selve deponeringen er det et vigtigt mål med lokalplan 5-9-105, at Rærup
Deponi efter nedlukningen henligger som et naturområde i modsætning til den tidligere lokalplan 15-013, hvor Rærup Deponi efter nedlukningen skulle tilbageføres
til landbrugsareal.
Beplantningen er i lokalplan 5-9-105 tilpasset, så området kan bruges som både
udkigssted og fritidsaktivitet, f.eks. til ski- og kælkebakke, til mountainbiking og til
drageflyvning efter endt deponering.
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VVM og miljøvurdering
Udvidelse af I/S RenoNords deponeringsanlæg både inden for den igangværende
etape 1 (udvidelse af etape 1 sker gennem forhøjelse af allerede godkendte fyldhøjder) og efterfølgende etaper kræver udarbejdelse af VVM-redegørelse, idet det er
omfattet af VVM-bekendtgørelsens2 bilag 1, pkt. 9.
Kommuneplantillægget for udvidelse af deponiet på den igangværende etape 1 skal
miljøvurderes i henhold til lov om miljøvurdering3. Ligeledes skal lokalplan 5-9105 miljøvurderes i henhold til lov om miljøvurdering.
Skyggevisualiseringer
Notatet "Vurderinger af skygge- og lys- og vindforhold, Rærup Deponi" belyser
bl.a. lokalplan 5-9-105´s konsekvenser med skygge i forhold til lokalplan 15-013.

3

Figur 3-1

Undersøgelsesområde og -resultater

Oversigt over inddelingen af delområder.

Undersøgelsesområdet inddeles i 8 delområder, for det fulde overblik se Bilag A.

2
3

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1654 af 27. december 2014
Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering nr. 939 af 3. juli 2013
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Delområde

3.1

Beskrivelse

1

Grøft/levende hegn

2

Naturareal nordøst for deponiet

3

Kommende deponeringsareal (etape 2)

4

Syd for historisk anlæg

5

Syd for kommende etape 2

6

Igangværende areal

7

Historisk anlæg

8

Havnebundssediment depot

Tabel 2:

7/19

Delområder i undersøgelsesområdet.

Gennemgang af delområde 1

Delområde 1 omfatter grøftesystem og levende hegn placeret ved afgrænsning til
Rærup Deponi. Delområdet blev besøgt i august 2012.
Oppumpet grundvand ved grundvandssænkningen fra etape 1 og overfladevand fra
Rærup Deponi afledes til grøftesystemet. Der tilføres også vand fra dræninger af
omkringliggende marker til grøftesystemet.
Grøftesystemet følger omridset af Rærup Deponi – mest i snorlige stræk. Grøften
er mellem en halv og en hel meter bred og ligger dybt nedskåret. Kanterne er bevokset med høje urter. Nederst i grøften ses alm. mjødurt, lodden dueurt, bredbladet dunhammer og andre sumpplanter.
Det levende hegn består af yngre løvtræer og større buske. Flere ikke-oprindelige
arter som paradisæble m.m. indgår.
Under træerne og buskene ses forskellige græsser og høje urter. Da hegnene ikke er
mere end et par meter brede, er der lys nok til at græs og urter kan leve her.
De levende hegn besøges af flagermus om aftenen, og der blev set både dværg- og
sydflagermus langs hegnet nord for indkørslen til Rærup Deponi. Ingen af dem vil
dog kunne finde rastemuligheder i træer på Rærup Deponis arealer. Flagermusene
kommer alene for at søge føde.
Figur 3-2 viser læhegn og grøft placeret ved Rærup Deponi.
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Figur 3-2:

3.2

Læhegn og grøft ved grænsen af Rærup Deponi.

Gennemgang af delområde 2

Delområde 2 omfatter et naturareal nordøst for Rærup Deponi. Delområdet blev
besøgt august 2012.
Naturarealet er § 3 beskyttet sø- og moseområde.

Figur 3-3

Luftfoto af delområde 2 som viser det §3 beskyttede moseområde (skraveret
med gult) og vandhuller (skraveret med blåt). Fra Danmarks Miljøportal.
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På naturarealet er der en mose, og to vandhuller. Hele området er under kraftig tilgroning med piletræer, tagrør og høje urter. Det ene af de to vandhuller var udtørret
ved besøget. Det andet var vanskeligt at komme til, da det omgives af en bred tagrørsskov.
Arealet er præget af meget næringsrige forhold med beskedne naturmæssige værdier og domineres af stor nælde, tagrør og arter af pil.
På en gammel pilestamme sås et skovfirben. Der var også flere butsnudede frøer,
der formodentlig yngler i det udtørrede vandhul. Vandhullerne er desuden en tidligere kendt lokalitet for ynglende løgfrø, som pga. tilgroningen forventes at være
forsvundet. Arten er fundet i vandhuller i området i 2013 (pers.com Amphi consult).
Figur 3-4 viser det vandhul på naturarealet, der var udtørret ved besøget.

Figur 3-4:

3.3

Naturarealet nordøst for deponiet. Billedet viser det udtørrede vandhul.

Gennemgang af delområde 3

Delområde 3 omfatter etape 2, der er den næste etape, der skal etableres til deponi.
Delområdet blev besøgt august 2012.
Arealerne er flade og sandede til mere eller mindre muldede arealer og ligger som
brakmarker. Nærmest den ibrugtagne del af Rærup Deponi dominerer græsser.
Længere væk ses flere urter. Der har været jordarbejde midt på delområdet (se Bilag A). De steder, hvor der har været jordarbejde, er jordbunden næsten ren sand.
På de mest sandede steder vokser arter, som er typiske for forstyrrede sandede steder. Enkelte af disse arter kunne også vokse på overdrev.
Plantelivet domineres af arter, som trives ved forholdsvist meget næring, og som
kan trives både under tørre og forholdsvis fugtige kår. Det blev fundet højere plan-
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ter, men ingen af dem er sjældne, og området rummer ikke de store biologiske
værdier.
Figur 3-5 viser beplantningen på delområde 3 fra besøgsdagen.

Figur 3-5:

Beplantningen på delområde 3. Beplantningen domineres af høje urter og
rummer kun beskedne biologiske værdier.

På delområdet blev der foretaget en eftersøgning af markfirben, da dette område
vurderes at have områdets største potentiale for markfirben pga. den sandede jordbund. Til eftersøgningen blev der lagt plader ud, hvor pladerne står på 5 cm høje
ben. Pladerne lå i halvandet døgn og blev tjekket i dårligt vejr, men der var ingen
markfirben under pladerne. Markfirben kendes fra området nordøst for Nørresundby jf. Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets Bilag IV (DMU, 2007) men arten
vurderes ikke at findes i undersøgelsesområdet.

3.4

Gennemgang af delområde 4

Delområde 4 omfatter arealer, der ligger uden for Rærup Deponis afgrænsning.
Arealerne ligger syd for historisk anlæg og RGS90´s anlæg. Delområdet blev besøgt august 2012.
Plantesammensætningen består af en del buske og høje urter, hvoraf nogle trives
godt på fugtig bund. Det formodes, at bunden er våd om foråret eller i slutningen af
vinteren. Nogle af buskene er plantet.
Arealerne på delområde 4 har ligget brak i længere tid end arealerne på delområde
3. I forhold til arealerne på delområde 3 har arealerne på delområde 4 en større variation i vegetationen, og buskene giver områderne med læ og lunere mikroklima
til glæde for insekter. Selvom arealerne på delområde 4 er mere fugtige end arealerne på delområde 3 er der ikke åbne vandflader. Samlet set er der på delområde 4
kun beskedne naturværdier.
Figur 3-6 viser beplantningen på delområde 4 fra besøgsdagen.
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Figur 3-6:

3.5

Beplantningen på delområde 4. Høje urter og selvsåede træer og buske vidner
om, at delområdet har ligget urørt i en årrække.

Gennemgang af delområde 5

Delområde 5 omfatter arealer, der ligger uden for Rærup Deponis afgrænsning.
Arealerne ligger syd for kommende etape 2. Delområdet blev besøgt august 2012.
Der er rejst skov i slutningen af 1990’erne hvor træerne er plantet i lige rækker og
veksler med buske, der kan være til glæde for vildt. Bl.a. ses den invasive rynket
rose og rækker med nåletræer og en hel del egetræer. Indimellem er der græsdominerede arealer, hvor træerne endnu ikke har lukket sig sammen over bunden.
Jordbunden er meget sandet, og de skovtilknyttede svampe er begyndt at indvandre.
Arealet vurderes at være uden væsentlige eller sjældne naturværdier.
Figur 3-7 og Figur 3-8 viser beplantningen på delområde 5 fra besøgsdagen.
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Figur 3-7:

Beplantningen i delområde 5. Rundt om skoven er plantet buske, som er populære i vildtbeplantninger og også gavner insektlivet.

Figur 3-8:

Beplantningen på delområde 5. Den nyplantede skov består af nåletræer eller
som vist her af eg.

3.6

Gennemgang af delområde 6 og 7

Delområde 6 omfatter arealer sydvest for etape 1 med deponeringsenheder under
opfyldning med affald samt arealer til mellemoplagring og sortering af affald og
knusning af beton og neddeling af rødder samt til rensning af olieforurenet jord og
administrationsbygning, værkstedsbygning, maskinhal samt privat- og erhvervsgenbrugsplads.
Delområde 7 omfatter arealer med historiske anlæg, der er fyldt op med affald og
slutafdækket og beplantet med energipil.
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Delområderne blev besøgt august 2012.
Jordbunden veksler og domineres nogen steder af grus, mens andre steder er den
mere muldet. Der vokser bl.a. kæmpe-bjørneklo (en invasiv art), og naturværdierne
er meget beskedne.
Figur 3-9 viser bjørneklo fundet på en jordvold på besøgsdagen.

Figur 3-9:

3.7

Bjørneklo fundet på jordvolde og andre steder på delområde 6 og 7.

Observationer af fugle i delområderne 1-3, 6-7 og 8

Der blev foretaget observationer af fugle i delområderne 1 til 8. Delområderne blev
besøgt august 2012 og november 2012.
På disse tidspunkter opholder de store vandfugle, der indgår i udpegningsgrundlaget for det nærmeste fuglebeskyttelsesområde eller som er omfattet af fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I sig i regionen.
Selvom der er mange af de vandfugle, der er interessante i forhold til Fuglebeskyttelsesdirektivet omkring Aalborg, synes ingen af dem at frekventere Rærup Deponis arealer. En medarbejder på Rærup Deponi har oplyst, at de kun har set dem flyve over, men ikke rastet.
Tabel 3 viser optælling af fugle den 9. november 2012 fra delområde 8.
Art

Antal

Gærdesmutte

1

Svartbage

4

Tårnfalk

2

Gråkrage

27
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Art

Antal

Blåmejse

1

Ringdue

13

Sølvmåge

35

Stormmåge

7

Hættemåge

32

Musvit

2

Fasan

3

Skarv

7

Gulspurv

3

Musvåge

1

Toppet Lappedykker

2

Blishøne

65

Troldand

45

Knopsvane

6

Pibeand

5

Krikand

2

Dompap

2

Tabel 3:

Optælling af fugle fundet på delområde 8 den 9. november 2012.

Tabel 4 viser optælling af fugle den 9. november 2012 fra delområderne 1-3 og 67.
Art

Antal

Sølvmåge

110

Hættemåge

24

Stormmåge

3

Svartbag

7

Musvit

1

Gråkrage

7

Rødhals

1

Musvåge

1

Skovskade

1

Blåmejse

1

Ringdue

25

Gulspurv

2

Skovspurv

30

Tabel 4:

Optælling af fugle fundet på delområderne 1-3 og 6-7.
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3.8

Vurdering af forekomst af særligt beskyttede arter

En række arter er særligt beskyttet af EF's Habitatdirektiv og Fuglebeskyttelsesdirektivet. Der gælder, at man ikke påvirker bestande af de omfattede arter negativt,
og at arter der indgår i udpegningsgrundlaget for nærliggende Natura 2000områder heller ikke må kunne påvirkes negativt. Nærmeste Natura 2000-områder
ligger dels Hammer Bakker, med stor vandsalamander som eneste dyreart og så
Habitat- og fuglebeskyttelsesområdet ved Nibe Bredning med en længere række af
både dyr, planter og især fugle, som ligger godt 11 km. væk. Det vurderes derfor, at
det alene er bilag IV-arter, bestande af internationalt beskyttede arter, som skal beskyttes i hele deres udbredelsesområde, der er relevante at tage hensyn til. Disse
potentielt forekommende arter og bestande beskrives og vurderes i det følgende.

3.8.1 Flagermus
Alle arter af flagermus er omfattet af de særlige beskyttelseskrav der gælder efter
EF-habitatdirektivet, og yngle- og rasteområder må ikke ødelægges (Bilag IVarter). Ved lytning med detektor kunne det konstateres, at området omkring Rærup
besøges af dværg- og syd flagermus. Sydflagermus fløj langs tilkørselsvejen, mens
der var dværgflagermus på arealet sydvest for Rærup Deponi, langs en række popler mod sydøst og langs læhegnet nord for. På sidstnævnte sted hørtes endog territorialkald. Dværgflagermusen benytter både bygninger og huse i forbindelse med
rast og ynglen, mens sydflagermus er mere tilknyttet bygninger. Der blev ikke
fundet træer med hulheder der var egnede til flagermus.
De observerede flagermus søger først og fremmest føde omkring Rærup Deponi.
Den territoriehævdende han af dværgflagermus nord for Rærup Deponi må have et
ynglested i nærheden, det kunne f.eks. være på gården 360 m fra Rærup Deponi.

3.8.2 Padder og krybdyr
Løgfrø
Løgfrøen lever i vådområder og vandhuller både temporære og vedvarende søer,
især i områder, hvor jorden er løs, så den let kan grave sig ned både om dagen og
om vinteren, hvor den går i hi. Ynglesucces kræver normalt lysåbne vådområder og
lysåbne lavvandede partier.
Iflg. Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV (DMU, 2007) er løgfrø
ikke kendt fra området, men arten er fundet i flere vandhuller i området i 2013
(Amphi, pers com) bl.a. i vandhullet øst for etape 1. Kvaliteten af vandhullet mod
øst vurderes at være for nedadgående på grund af den stærkt fremskredne tilgroning.
Der er ingen vandhuller på Rærup Deponis arealer og løgfrø formodes ikke at grave sig ned i jordbunker inden for Rærup Deponis arealer. Projektet vurderes at være uden betydning for bestande af løgfrø.
Strandtudse
Strandtudsen forekommer langs Limfjorden omkring Aalborg og yngleforekomster
langs kysten ved Rærup. Den foretrækker vegetationsløse eller -fattige vandhuller,
der tørrer ud om sommeren. Strandtudser graver sig ned om vinteren i løs jord,
gerne i bunker af grus og sand.
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Der er ingen vandhuller indenfor Rærup Deponis arealer. Vandhullerne på naturarealet nordøst for Rærup Deponi kunne være potentielle levesteder for strandtudse, men de er alt for tilgroede, og p.t. uegnede for strandtudser. Projektet vurderes
at være uden betydning for bestande af strandtudse.
Spidssnudet frø og stor vandsalamander
Der er ingen vandhuller indenfor Rærup Deponis arealer, men spidssnudet frø og
stor vandsalamander kunne yngle i vandhullerne på naturarealet nordøst for Rærup
Deponi. Tilgroningen er dog en stærkt forringende faktor af områdets kvalitet som
yngle- og rasteområde. Spidssnudet frø er fundet i mindst 3 vandhuller i nærområdet. Projektet vurderes at være uden betydning for bestande af spidssnudet frø og
stor vandsalamander.
Markfirben
Etape 1-området (del af delområde 6) er ikke optimalt for markfirben, da arten har
brug for tør, løs og solbeskinnet jord med spredte buske. Kommende deponeringsetape 2 er det mest potentielt område for forekomst af markfirben, men her formodes grundvandet at stå for højt om vinteren, og eftersøgning af markfirben gav ingen fund. Det vurderes derfor, at markfirben ikke forekommer omkring Rærup Deponi og at projektet er uden betydning for artens delbestande.
Andre arter omfattet af bilag IV
Det vurderes ikke, at andre end de ovennævnte arter omfattet af bilag IV forekommer eller kunne forekomme omkring Rærup Deponi.

3.9

Vurdering af forekomst af fugle omfattet af
fuglebeskyttelsesdirektivet

En række sjældnere fugle er omfattet af fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I, og
kræver særlig opmærksomhed generelt. En del bilag I arter vil som følge af områdets beliggenhed nær Limfjorden, kunne ses passere området ved Rærup Deponi i
forbindelse med træk, men kun

›

Pibesvane

›

Sangsvane

›

Bramgås

›

Mosehornugle

›

Rødrygget tornskade

vurderes at kunne raste på arealer på og omkring Rærup Deponi.
Kun rødrygget tornskade kunne potentielt yngle f.eks. på arealer nær Rærup Deponi, men der er ikke kendskab til yngleforekomster.
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4

Vurdering af plante- og dyreliv under Rærup Deponis
driftsfase

I kapitel 3 er de enkelte delområder beskrevet, ligesom potentielle forekomster og
levesteder for Bilag IV-arter.
Rærup Deponi vurderes ikke at indeholde bestande eller væsentlige levesteder for
truede arter af planter og dyr, men udelukkende at huse en almindelig, udbredt flora og fauna. Iværksættelse af Etape 1, med forøgelse af fyldhøjden, vil derfor ikke
have betydning for truede eller sjældne arter af planter og dyr på arealet, hverken i
form af forstyrrelse fra maskiner, støj og bevægelse eller direkte ødelæggelse af
levesteder. Nær området ligger dels Nordjyllandsværket, et havbundsdeponi og der
er opsat vindmøller. Desuden vil aktiviteterne internt i delområde 6 fortsætte. Set i
den sammenhæng vil en forøgelse af fyldhøjden i etape 1 og en beplantning af arealerne være en betydningsløs forstyrrelse af naturen på Rærup Deponi og omgivelserne.
Det lille, beskyttede mose- og vandhulsområde mod øst kunne potentielt påvirkes i
mindre grad af forstyrrelser og skygning. Den meget fremskredne tilgroning på § 3
området med især tagrør og pil gør imidlertid, at aktiviterne i form af støj, belysning og bevægelse samt en ændret højde i etape 1 er uden betydning for området,
som i den grad trænger til pleje.
Den senere udvidelse af aktiviterne i fase 2 vurderes på nuværende tidspunkt ligeledes at være uden væsentlig betydning for plante- og dyrelivet generelt og for bilag I-fugle og bilag IV-arter i særdeleshed. Men dette bør revurderes til den tid, for
at sikre, at der ikke i netop delområde 3 og 6 samt det udenfor liggende § 3-område
har indfundet sig beskyttelses- og bevaringskrævende natur.

5

Vurdering af plante- og dyreliv efter nedlukning af
Rærup Deponi

Set i relation til det nuværende trivielle/almindelige plante- og dyreliv er der absolut mulighed for at et færdigbehandlet område kan få positiv effekt på ikke bare det
rekreative men også det naturmæssige liv i området. Det afhænger imidlertid meget
af, om der vil være en drift og pleje af området, eller det i løbet af få år forventes at
gro til.
Gennemførelse af etableringsplan og beplantningsplanen for lokalplan 5-9-105 vil
kunne skabe grundlaget for et langt bedre plante- og dyreliv end tilfældet er i dag.
Vekselvirkningen af mindre skove, spredte lægivende træer og lysåbne arealer med
stedvise skrånende arealer, vil efter en årrække kunne udvikles til et velegnet levested for både en lang række insekter, fugle, planter, flagermus og markfirben. Kvaliteten af levestedet og dermed antallet af arter vil fremmes af en ekstensiv afgræsning eller et korrekt foretaget høslæt på de lysåbne arealer.

6

Konklusion

Feltundersøgelserne afslørede ingen forekomst eller levesteder for sjældne arter af
planter og dyr og ingen beskyttet natur. Der blev observeret to arter af flagermus

http://projects.cowiportal.com/ps/A054278/Documents/3 Projekt dokumenter/Natur/Baggrundsnotat Natur.docx

18/19 Plante- og dyreliv af arealerne i og omkring Rærup Deponi

langs projektområdets grænse men ellers blev der alene fundet almindelige arter og
levesteder for disse.
Dette betyder, sammen med projektets karakter og arealets beliggenhed, at projektet vurderes at være uden negativ betydning for sjælden, bevarings- eller beskyttelseskrævende naturværdier. Det færdige, nedlukkede og retablerede areal vurderes,
med den rette drift og pleje på sigt at kunne udvikles til et bedre naturområde, med
velegnede levesteder for arter som markfirben, rødrygget tornskade, flagermus og
en lang række af insekter.
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Bilag A

Oversigt over placering af delområder
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Delområde 2

Delområde 6
Delområde 1
Grøft / Levende hegn
Etape 1
Delområde 6

Grøft

Delområde 1
Grøft / Levende hegn

Delområde 7
Delområde 3
Etape 2

Grøft

Delområde 4
Delområde 5
Signatur:

Delområde 1
Grøft / levende hegn

Delområde 2
Naturareal nordøst for deponiet

Delområde 3
Kommende deponeringsareal
(etape 2)
Delområde 8
Delområde 4
Syd for hitorisk anlæg

Delområde 5
Syd for kommende
etape 2

Delområde 6
Igangværende areal

Delområde 7
Historisk anlæg

Delområde 8
Havnebundssediment depot

Etape 1

