Magistraten

Punkt 6.

Rærup Deponi, Halsvej, Rærup. Kommuneplantillæg 5.011 med Miljørapport (VVM og
MV) og Lokalplan 5-9-105 med Miljørapport (MV) (2. forelæggelse)
2012-53030
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.
Ændringer i planerne
I forhold til de godkendte forslag (december 2014) er der kun foretaget redaktionelle justeringer.

Beslutning:
Anbefales.
Lasse P. N. Olsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Startredegørelse
Teknik- og Miljøudvalgets møde 23. maj 2013 (punkt 4).
Fordebat
Teknik- og Miljøudvalgets møde 23. maj 2013 (punkt 4). Fordebatten forløb fra 5. juni til 3. juli 2013.
1. forelæggelse
By- og Landskabsudvalgets møde 24. november 2014 (punkt 2)
Magistratens møde 8. december 2014 (punkt 5)
Byrådets møde 15. december 2014 (punkt 14).
Forslagene har været offentliggjort i perioden 22. december 2014 til og med 1. marts 2015.
Formål
Rærup Deponi ejes af I/S RenoNord, som er en affalds- og energivirksomhed, der behandler affald fra borgere og virksomheder i 5 nordjyske kommuner (Aalborg, Jammerbugt, Brønderslev, Rebild, Mariagerfjord).
I/S RenoNord’s opgave er at brænde affald og producere el og fjernvarme af energien og sørge for miljørigtig deponering af affald på deponiet i Rærup.
Rærup Deponi omfatter et areal på 34 ha. Det blev planlagt i 1987, og var en del af en samlet løsning for et
større deponiområde, som også omfatter Nordjyllandsværkets deponi for restprodukter (herunder aske og
slagger) samt Aalborg Fjordudvalgs havbundssedimentdeponi. Deponierne formes som bakkeøer i landskabet.
3

Rærup Deponi kan, ifølge hidtil gældende planer, rumme 2,5 mio. m affald. Deponiets kapacitet er ikke opbrugt, men det er nødvendigt på nuværende tidspunkt at få større volumen til deponering, hvis man vil sikre
anlæggets drift i en lang årrække.
For at undgå nye arealudlæg til deponering, ønskes i stedet, at deponiets rumfang øges, så bakkeøens
maksimale højde ændres fra kote 20 til kote 25. Den større volumen forventes at forlænge deponiets levetid
med 50 år. Det betyder, at der inden for lokalplanområdet, bliver en samlet deponeringskapacitet på omkring
100 år.
Ud over den forøgede deponeringsmulighed er det et vigtigt mål med lokalplanen, at Rærup Deponi færdigbehandles i etaper, og efterbehandles til naturområde, med mulighed for at indrette fritidsaktiviteter, som
f.eks. mountainbiking og kælkning.
Lokalplan 5-9-105 omfatter hele Rærup Deponi (ca. 34 ha.), mens kommuneplantillæg 5.011 med Miljørapporten (MV og VVM) kun omfatter 1. etape af deponiet (ca. 4 ha.).
MV – Miljøvurdering af planer og programmer
Miljøvurderingen (MV) for kommuneplanen er indarbejdet i VVM-redegørelsen i den særskilte rapport: Miljørapport (VVV og MV), se afsnittet om VVM nedenfor. Miljørapporten for lokalplanen er indsat som bilag 3 i
lokalplanen.
Begge miljørapporter er udbygget med en sammenfattende redegørelse. Her beskrives, hvordan miljøhensyn er integreret i planen, hvorfor den godkendte plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der
også har været behandlet, og hvordan kommunen vil overvåge de væsentlige påvirkninger af planen.
VVM – Vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet
Planerne er omfattet af ”Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet” ” bilag 1, pkt. 9 vedr. ”Anlæg til bortskaffelse af farligt affald ved forbrænding, kemisk behandling eller
deponering” samt af bilag 2, pkt. 11 b ”Anlæg til bortskaffelse af affald”.
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Det skal bemærkes, at Miljørapporten (MV og VVM) (ligesom kommuneplantillæg 5.011) kun omfatter den
igangværende ”Etape 1”. Udvidelsen af deponiet til kote 25 inden for dette område øger kapaciteten til de3
3
ponering af affald fra 280.000 m til 625.000 m .
VVM-tilladelse
Byrådets endelige godkendelse af planerne betyder, at der gives VVM-tilladelse til udvidelsen af deponiet.
Tilladelsen gives på baggrund af Miljørapporten (VVM og MV).
Kommuneplanen
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammeområde ”5.9.T1, Nordjyllandsværket og
affaldsdepoter.”
Til kommuneplanen er udarbejdet tillæg nr. 5.011, idet projektet er VVM-pligtigt (se ovenfor). Kommuneplantillægget vedrører en ny retningslinje ”14.1.14 Rærup Deponi, Halsvej”. Kommuneplantillægget omfatter kun
den igangværende ”Etape 1”, som beskrevet ovenfor under VVM.
Lokalplan 15-013
Nærværende lokalplan omfatter delområde I (losseplads) i lokalplan 15-013 fra 1987. Med byrådets endelige
vedtagelse af lokalplan 5-9-105 ophæves ”delområde I” i lokalplan 15-013.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.
Såfremt kommunen overtager de efterbehandlede naturarealer og evt. indretter fritidsaktiviteter, kan der
blive udgifter til anlæg, drift og vedligeholdelse.
Indsigelser, bemærkninger og øvrige ændringer
Der er i offentlighedsfasen ikke modtaget nogen henvendelser.
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Bilag:
Udvidelse af Rærup Deponi (etape 1) - Miljørapport - VVM og MV.pdf
Kommuneplantillæg 5.011 for Rærup Deponi, Halsvej med VVM og MV
Lokalplan 5-9-105 med Miljørapport, Rærup Deponi, Halsvej, Rærup, Landområde Nord

Magistraten

Møde den 20.04.2015
kl. 14.00

Side 4 af 4

