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Vejledning
Lokalplan 5-9-105
Rærup Deponi, Halsvej, Rærup, Landområde Nord
Hvad er en lokalplan?
Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikling i et område og give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere
konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed.
I en lokalplan fastlægger byrådet bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier osv.
skal placeres og udformes inden for et bestemt område.
Hvad består lokalplanen af?
Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der fortælles om lokalplanens
indhold. Her redegøres der bl.a. også for de miljømæssige forhold, om hvordan lokalplanen forholder sig til
anden planlægning, og om gennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser eller dispensationer fra andre
myndigheder.
Planbestemmelserne, der er de bindende bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse. Illustrationer samt tekst skrevet i kursiv har til formål at forklare og illustrere planbestemmelserne og er således
ikke direkte bindende.
Bilag:
Matrikelkort, der viser afgrænsningen af området i forhold til skel.
Arealanvendelseskort, der viser, hvordan området er disponeret. Kortet hænger nøje sammen med lokalplanbestemmelserne og er bindende.
Illustrationsskitse. Desuden kan der være en illustration, der viser et eksempel på, hvordan bebyggelse
og anlæg kan udformes efter planen. Illustrationsskitsen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke
bindende.
Hvornår laves der en lokalplan?
Planloven bestemmer, at byrådet har pligt til at lave en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller
større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere når det er nødvendigt for at sikre
kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone til byzone.
Byrådet har ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde et lokalplanforslag.
Lokalplanforslaget
Når byrådet har udarbejdet et forslag til lokalplan, offentliggøres det i mindst 8 uger. I den periode har borgerne
lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når offentlighedsperioden er
slut, vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag.
Herefter vedtages planen endeligt.
Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer,
at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag.
Den endelige lokalplan
Når byrådet har godkendt lokalplanen endeligt, og den er bekendtgjort på kommunens hjemmeside, er planen
bindende for de ejendomme, der ligger inden for planens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold
i strid med planens bestemmelser.
Lovlig eksisterende bebyggelse, eller lovlig anvendelse, som er etableret, før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte.
Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen.
Retsvirkninger
Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i afsnit 15. Retsvirkninger.
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Lokalplan 5-9-105
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Redegørelse
Lokalplan 5-9-105
Rærup Deponi, Halsvej, Rærup, Landområde Nord
Lokalplanens baggrund og 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 RenoNords opgaver er at brænde affald og producere el og fjernvarme af energien samt at sørge for miljørigtig deponering af affald på
deponiet i Rærup.
Deponiområdet i Rærup, som det drejer sig om her, dækker et areal
på ca. 34 ha. Det blev planlagt i 1987, og var en del af en samlet løsning for et større deponiområde nord-vest for Nordjyllandsværket, se
illustrationen side 6 og evt. lokalplan 15-013. Ud over I/S RenoNords
affaldsdeponi er der udlagt areal til Aalborg Fjordudvalgs havbundssedimentdeponi (fra vedligeholdelse og uddybning af sejlrender og havnbassiner i Limfjorden) og areal til deponering af restprodukter fra Nordjyllandsværket (hovedsagelig slagger og flyveaske). Deponierne formes
som bakkeøer i landskabet og er omgivet af et ca. 300 m bredt støj- og
lugtkonsekvensområde udlagt til landbrugsformål.
Af lokalplan 15-013 fremgår bl.a., at affaldsdeponiet ("lossepladsen",
der har betegnelsen "delområde I"), kan rumme ca. 2,5 mio. m3 affald.

Luftfoto af Rærup Deponi. I baggrunden ses Nordjyllandsværket, Limfjorden og Rørdalhalvøen.
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Rærup Deponi, Halsvej, Rærup, Landområde Nord
Affaldsdeponiets 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 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.
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Illustrationen viser, hvordan området nord-vest for Nordjyllandsværket er disponeret til deponier. Se også visualiseringerne
side 15-22.
Mod nord ses I/S RenoNords deponi (Rærup Deponi), i form af en bakkeø med en hidtil gældende max. højde på kote 20.
Med nærværende lokalplan ændres den til kote max. 25, som vist på illustrationen.
Langs Limfjorden ligger en fladere og mere langstrakt bakkeø til brug for hhv. havbundssedimenter og Nordjyllandsværkets
restprodukter. Denne bakkeø kan, iflg. gældende lokalplan 15-013, etableres i max. højde på kote 12. Iflg. kommuneplanen, kan den forhøjes til kote max. 20 (som vist på illustrationen), men det vil bl.a. kræve ny lokalplan.
Mellem de 2 bakkeøer er det flade kystlandskab bevaret som en lavning. Her ligger store forsyningsledninger (fjernvarme,
kloak, højspændingsanlæg) og en strækning af Limfjordsstien.
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For at minimere arealudlægget og genevirkningerne har nærværende
lokalplan til formål at udvide deponiets rumfang, hvormed bakkeøens
højde ændres fra kote 20 til kote 25, jf. illustrationen side 6. Med den
større volumen forventer I/S RenoNord, at deponiets levetid øges med
yderligere 50 år. Det betyder, at der inden for lokalplanområdet, bliver
en samlet deponeringskapacitet på omkring 100 år.
Ud over selve deponeringen er det et vigtigt mål med lokalplanen, at
Rærup Deponi efter nedlukningen efterlades som naturområde.
Så vidt muligt bliver deponiet afsluttet i etaper, dels for at deponeringen præger landskabet mindst muligt, dels for at begrænse omfanget
af den aktive deponeringsaktivitet.
På den del af Rærup Deponi, der er i efterbehandlingsperioden eller
overgået til passiv drift (se næste afsnit), kan der indrettes / udøves
fritidsaktiviteter som fx mountainbiking, drageflyvning, kælkning og
skisport.
Ved efterbehandlingsperioden forstås en periode, hvor miljøbelastningen fra deponeringsanlægget endnu ikke anses for at være acceptabel,
og hvor anlægget fx skal overvåges i forhold til perkolat, grundvand og
deponigas.
Ved passiv drift forstås en drift, hvor miljøbelastningen fra deponeringsanlægget anses for at være acceptabel og efterbehandlingen af
anlægget er afsluttet.
Området ligger inden for risikozonen for Nordjyllandsværket, og er omfattet af konsekvenszonen (støj, støv, lugt mv.) fra Nordjyllandsværket,
deponierne og vindmøllerne. En forudsætning for, at der kan indrettes /
udøves fritidsaktiviteter er, at det ikke medfører forøgede krav til områdets virksomheder, herunder Rærup Deponi.

Nedknusning af beton mv.
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Lokalplanområdet
Der henvises til luftfoto på side 4.
Lokalplanområdet ligger ved Rærup syd for Halsvej, mellem Halsvej og
Vesterladenvej, og omfatter det eksisterende affaldsdeponi incl. modtagefaciliteter, administration, personalefaciliteter, garager / maskinhuse
og tekniske installationer som kraner, nedknusningsudstyr, transportbånd mv. Trafik til og fra deponiet foregår via Halsvej.
Området har en størrelse på ca. 34 ha. og ligger i landzone.
I/S Reno Nord har mulighed for at deponere affaldstyper, der fremgår
af Rærup Deponis positivliste. Området bruges blandt andet til deponering af:
- Blandet affald (fx isoleringsmaterialer, glaserede klinker og sanitet,
sandblæsningsaffald, affald fra gadefejning mv.).
- Farligt affald (fx forurenet slam og bygningsaffald, som indeholder
farlige stoffer).
- Mineralsk affald (fx aske).
Affaldet sorteres og deponeres, så man kan genfinde den enkelte type
affald, hvis fx teknologien i fremtiden gør det muligt at genbruge affaldet.
Hovedparten af lokalplanområdet ligger inden for risikozonen på 500
m fra Nordjyllandsværket og inden for konsekvensområdet (støj, støv,
lugt) fra Nordjyllandsværket, havnesedimentdeponierne og vindmøllerne.

Lokalplanområdets omgivelser
Der henvises til luftfoto side 4.
Nord for lokalplanområdet er der landbrugsarealer, et par små søer,
vandhuller og et lille moseområde.
Øst for er der landbrugsarealer, et 150 kV højspændingstracé samt små
sø- og moseområder.

Modtagelse af affald.
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Mod syd-øst ligger Nordjyllandsværket med sine store bygningsvolume
ner og tekniske installationer, havneanlæg mv. Her er der planlagt et
MaxBio-anlæg (til brug for fyring med biomasse) og i tilknytning hertil,
et stort biomasselager (se illustrationen side 6 og lokalplan 5-9-101).
Mod sydvest er der en lavning med ledningskorridor (el, kloak, varme).
Syd herfor er havbundssedimentdeponi samt nogle mindre søer og
vandhuller, alt sammen inden for den økologisk forbindelse langs Limfjorden.
Mod vest er der landbrugsarealer. Langs Sømærkevej og ledningskorridoren er der opstillet 7 vindmøller. Møllerne er placeret i en spids
vinkel, så de kan stå på digerne til et eventuelt senere havbundssedimentdeponi øst for Sømærkevej, jf. illustrationen side 7 i lokalplan 15013.

Lokalplanens indhold
Nærværende lokalplan giver, som hidtil, mulighed for at deponere miljøproblematisk affald. Den væsentligste ændring i forhold til den eksisterende lokalplan 15-013 er, at affaldet kan deponeres op til kote 25
mod tidligere kote 20.
Deponeringen skal fortsat ske på en måde, så det færdige resultat bliver en bakkeø, se Bilag 2. Bakkeøen skal, så vidt muligt, færdiggøres
i etaper, som efterfølgende slutafdækkes i henhold til miljøgodkendelsen. Efter slutafdækningen skal arealet beplantes med træer og buske.
I beplantningsplanen er der taget højde for, at bakkeøen skal henligge
som naturområde med gode ind- og udkigsmuligheder og i øvrigt til
brug for alsidige friluftsaktiviteter.
Den vestligste del af lokalplanområdet er opbrugt (ca. 76.000 m2), og
betegnes som "historisk anlæg" (enheder nedlukket før 16. juli 2009).
Den øvrige del af lokalplanområdet er igangværende og fremtidige enheder, som får betegnelsen "Etape 1", "Etape 2" etc.
Lokalplanen giver mulighed for at supplere eller erstattede eksisterende bygninger (modtagefaciliteter, administration, personalfaciliteter, garager / maskinbygninger, tekniske installationer mv.) med nye,

Skiltning ved asbestdepotet.
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placeret ved adgangsvejen langs bakkeøens nordside, se Bilag 2, samt
andre steder på anlægget.
Vejadgang til deponiet skal fortsat ske via Halsvej. I forbindelse med
kørsel til og fra deponiet er der en biltrafik på Sømærkevej på mellem
100 og 200 køretøjer pr. døgn (færdsel med tunge køretøjer over 3,5
t til og fra området). Udvidelsen af deponiet forventes ikke at medføre
flere transporter.

Lokalplanens sammenhæng med anden fysisk planlægning
MV - Miljøvurdering af planer og programmer
Lov om "Miljøvurdering af planer og programmer" opstiller kriterier for,
hvilke planer og programmer, der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering med det formål at fremme bæredygtig udvikling.
For at danne et overblik over, om lokalplanen kan få en væsentlig miljømæssig betydning, er der foretaget en screening af planforslaget. I
forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.
Resultatet er, at der er udarbejdet en miljøvurdering (miljørapport),
som beskriver, hvordan planens realisering forventes at påvirke miljøet,
og hvordan planens miljøpåvirkninger skal overvåges.
Miljørapporten er indsat som Bilag 3 i nærværende lokalplan.

VVM Vurdering af visse offentlige og private anlægs Virkning på Miljøet
I Bekendtgørelsen om VVM: "Vurdering af visse offentlige og private
anlægs virkning på miljøet" er det på bilag 1 og bilag 2 defineret, hvilke anlægsarbejder mv., der kan få væsentlig indvirkning på miljøet.
Rærup Deponi er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1, pkt. 9,
vedr. ”Anlæg til bortskaffelse af farligt affald ved forbrænding, kemisk

Sortering af affald.
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behandling eller deponering" samt af bilag 2, 11 b "Anlæg til bortskaffelse af affald".
Udvidelsen af deponiet i højden øger kapaciteten for deponering af farligt affald. Der har derfor været offentliggjort en VVM-redegørelse, som
beskriver projektets påvirkning af miljøet.
EF-habitatdirektivet
Natura 2000-områder
Det er myndighedens ansvar at sikre sig, at der er tilvejebragt tilstrækkelige oplysninger til at afgøre, om planen/projektet kan skade et Natura 2000-område.
De nærmeste Natura 2000-områder er:
- "Habitatområde nr. 218, Hammer Bakker", hvor udpegningsgrundlagets eneste dyreart er Stor Vandsalamander. Afstanden til habitatområdet er ca. 3,5 km.
- "Fuglebeskyttelsesområde nr. 1, Ulvedybet og Nibe Bredning" (Ramsar-område nr. 7 i Limfjorden). Afstanden hertil er ca. 11 km.
- "Habitatområde nr. 15, Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup
Ådal". Afstanden hertil er ca. 11 km.
Rærup Deponi ligger for langt fra habitatområderne og fuglebeskyttelsesområderne til, at en evt. forurening fra anlægget kan udgøre en
trussel for dem.

Bilag IV-arter
Habitatdirektivet forpligter medlemslandene til at sikre en streng beskyttelsesordning for en række dyr og planter overalt i landet. De arter,
der er omfattet af beskyttelsesordningen, fremgår af habitatdirektivets
bilag IV.
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, der ikke foregår udledning af forurenende stoffer til søer
eller vandhuller og der ikke foretages terrænændringer på arealer, der
grænser op til ynglevandhullerne.
Kommuneplanen
I Kommuneplanens Hovedstruktur er deponeringsanlæg omtalt i retningslinie 14.1.1: "Deponeringsanlæg for affald skal søges placeret i
ikke-sårbare kystnære områder."
I forbindelse med lokalplanen er der via kommuneplantillæg nr. 5-011
for Rærup Deponi, tilføjet en ny retningslinje 14.1.14. Retningslinjen
gælder for etape 1, der omfatter ca. 4 ha og som udvider kapaciteten
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fra ca. 280.000 m3 affald til ca. 625.000 m3 affald. Retningslinjen har
følgende indhold: "Inden for området udlagt til Rærup Deponi gives
mulighed for at affaldet incl. slutafdækning kan deponeres op til kote
25 i etape 1. Arealet skal på sigt beplantes med træer og buske og
efterfølgende henligge som natur- og fritidsområde. Det er en forudsætning, at de miljø- og naturmæssige påvirkninger af omgivelserne
holder sig inden for det, som er beskrevet i Miljørapporten (MV og
VVM) for Rærup deponi".
Lokalplanen er endvidere omfattet af kommuneplanens rammeområde
"5.9.T1 Nordjyllandsværket og affaldsdepoter" og er i overensstemmelse hermed.
Lokalplan 15-013, Affaldsdepoter ved Rærup
Nærværende lokalplan omfatter delområde I (losseplads) i lokalplan
15-013 fra 1987.
Med byrådets endelige vedtagelse af lokalplan 5-9-105, ophæves lokalplan 15-013 for det område, der er omfattet af lokalplan 5-9-105.

Planlægning i kystområderne
Kystnærhedszonen
Af Planlovens § 5 b fremgår, at der i kystnærhedszonen kun må planlægges for anlæg i landzone, hvis der er en særlig planlægningsmæssig
eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering. Endvidere gælder,
at offentlighedens adgang til kysten skal sikres og udbygges.
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 8,50 m, anføres en begrundelse for
den større højde. Herudover skal redegørelsen omfatte eventuelle andre forhold, der er væsentlige for varetagelse af natur- og friluftsmæssige interesser.
Der er ikke tale om et nyudlæg, men at opnå større kapacitet i et allerede eksisterende affaldsdeponi, ved at øge den maksimale højde på
den fremtidige bakkeø med 5 m.
Tekniske anlæg mv. (kraner, transportbånd) er midlertidige og fjernes,
når deponeringen ophører. Nye bygninger (modtagefaciliteter, administration, personalfaciliteter mv.) får bygningshøjder under 8,50 m
i forhold til eksisterende terræn. Garager / maskinhuse og lignende
kan opføres i indtil 12 m's højde i forhold til eksisterende terræn, pga.
deres funktion til de særlige maskiner mv. som er nødvendige for at
håndtere affaldet. Efter endt deponering vil bygningerne blive fjernet,
med mindre de kan bruges i forbindelse med områdets fremtidige anvendelse som naturområde. Bygningerne placeres på den nordlige del
af området og bliver ikke synlige fra kysten.
Baggrunden for affaldsdeponiets placering og udbygning er en kombination af flere forhold:
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- Affaldsdeponiet er placeret i tilknytning til andre miljøproblematiske
anlæg (kraftværk, havbundssedimentdeponi mv.), hvor en rationel
drift, kontrolmuligheder og eventuelle afværgeforanstaltninger, kan
udføres effektivt.
- At flere miljøproblematiske anlæg placeres samlet, minimerer 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.
- 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 fra 1987, 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 affaldsdeponering står ikke alene, men indgår som det
ene af to landskabselement, se Bilag 2. Langs Limfjorden etableres
også en langstrakt bakkeø. Den opbygges af havbundssedimenter 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,
mountainbiking og drageflyvning. Den overordnede rekreative hovedsti, Limfjordsstien, passerer lige forbi og giver derfor gående og cyklende let og sikker adgang til området.
Der er lavet visualiseringer af landskabet med fuldt etablerede bakke
øer (incl. max. højde på havbundsedimentdeponiet), se side 15-22.

Tilladelser eller dispensationer i medfør af anden lovgivning
Trafikregulering
Der kan ikke, uden samtykke fra politiet, gives tilladelse til udførelse af
vejanlæg m.m., der kan have væsentlig betydning for færdselens sikkerhed og afvikling (se Færdselslovens § 100).
Landbrugspligt
Der er landbrugspligt på arealet (se Bilag 1), men der er midlertidig
dispenseret herfra pga. affaldsdeponeringen.
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Det langsigtede mål med lokalplanen er, at området skal henligge som
naturområde med mulighed for visse fritidsaktiviteter. Derfor har det
ingen mening at opretholde landbrugspligten, som derfor søges ophævet hos NaturErhvervsstyrelsen.

Servitutter
Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være
opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler,
vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsy
ningsselskaber, der dækker det pågældende område.
Der aflyses 3 servitutter, se lokalplanens pkt. 14.1.
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Visualiseringer
For at give et indtryk af affaldsdeponiernes (bakkeøernes) påvirkning
af omgivelserne, er der lavet 6 visualiseringer, jf. kortet nedenfor.
På visualiseringerne (se side 17-22) skildres situationen, som den er
i dag, og efter at bakkeøerne er færdigbehandlet i fuld højde og med
beplantning.
Visualiseringspunkterne er valgt på steder, hvor både kraftværket og
deponiområderne er synlige.

Luftfoto, der viser de 6 visualiseringspunkter:
1. Fra kysten på Rørdal-halvøen (Park Alle v. Hesteskoen)
2. Fra Limfjordsstien ved havbundssedimentdeponiet
3. Fra rasteplads ved Limfjordsstien / Rærupvej
4. Fra Halsvej ved motorvejsbroen
5. Fra hjørnet ved Halsvej
6. Fra Nefovej
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Alle visualiseringerne (se side 17-22) er vist i den størrelse, de opleves, når man befinder sig på stedet. Fotos er optaget 10. juli 2013 i
klart vejr.
De 6 visualiseringspunkter er, jf. luftfoto side 16:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fra
Fra
Fra
Fra
Fra
Fra

kysten på Rørdal-halvøen (Park Alle v. Hesteskoen)
Limfjordsstien ved havbundssedimentdeponiet
rasteplads ved Limfjordsstien / Rærupvej
Halsvej ved motorvejsbroen
hjørnet ved Halsvej
Nefovej

På fotos med "Eksisterende forhold" er med hvid stipling vist de deponihøjder, som allerede er godkendt.
Fotos med "Fremtidige forhold" viser selve visualiseringerne. For Rærup Deponi ændres toppunktet fra kote max. 20 til max. 25 (angivet
med hvid stipling). Der er også (med hvid stipling og sorte pile) vist en
evt. senere forøgelse af deponihøjden på havbundssedimentdeponiet /
kraftværksdeponiet fra kote max. 12 til max. 15 hhv. 20 på toppunkterne, som det er muligt ifølge kommuneplanen og illustreret på Bilag
2. Endvidere er vist Nordjyllandsværkets fremtidige biomassedeponi
(måler godt 40 m i højden, 50 m i bredden og 210 m i længden), som
er omfattet af lokalplan 5-9-101.
Ud fra visualiseringerne af de fremtidige forhold kan konkluderes, at
den forøgede toppunktshøjde på indtil 5 m for Rærup Deponi og indtil
8 m for havbundssedimentdeponiet og Nordjyllandsværkets deponi,
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 ved Halsvej (se visualisering nr. 5).
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Visualisering 1: Set fra kysten på Rørdal-halvøen (Park Alle)
Deponierne set fra Hesteskoen. Rærup Deponi ligger i en afstand af ca.
2 km. Den visuelle ændring af deponihøjden er beskeden.

Eksisterende forhold

Fremtidige forhold
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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 havbundssedimentdeponiet ved Limfjorden. Især lægger man mærke til, at Nordjyllandsværkets beholderanlæg skjules lidt mere.

Eksisterende forhold

Fremtidige forhold
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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.

Eksisterende forhold

Fremtidige forhold
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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.

Eksisterende forhold

Fremtidige forhold
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Visualisering 5: Set fra hjørnet ved Halsvej
Deponierne set fra nord, ved hjørnet ved Halsvej. 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.

Eksisterende forhold

Fremtidige forhold
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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.

Eksisterende forhold

Fremtidige forhold
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Indledning
Lokalplanens bestemmelser er bindende for de ejendomme, der er omfattet af lokalplanen.
Tekst i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Tekst skrevet i kursiv er altså ikke lokalplanbestemmelser og
er således ikke bindende.

1. Formål
Lokalplanens formål er at sikre
1.1

at området kan anvendes til deponering af miljøproblematisk affald.

1.2

at affaldet deponeres på en måde, så der opbygges en bakkeø med
skråningshældning og beplantning, som vist i princippet på Bilag 2.

1.3

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

2. Område og zonestatus
2.1

Lokalplanens område
Lokalplanens område er vist på Bilag 1, Matrikelkort.
Lokalplanen omfatter nuværende og fremtidige ejendomme, dele af
ejendomme, ejerlejligheder, umatrikulerede arealer og vejarealer inden
for lokalplanens afgrænsning.

2.2

Zoneforhold
Lokalplanområdet ligger i landzone og forbliver i landzone.

2.3

Bonusvirkning
Lokalplanen erstatter landzonetilladelser for anvendelse til og opførelse
af byggeri, anlæg mv., som beskrevet i nærværende lokalplan, jf. Planlovens § 36 stk. 1, pkt. 5.

3.1

Anvendelse
• Tekniske anlæg (deponi, vejanlæg, parkering) #
• Oplagsvirksomhed (affaldssortering, kontrolleret losseplads, oplag
mv.) #
• Naturområder ¤

3. Arealanvendelse

# Områdets primære brug er som deponi for miljøproblematisk affald,
men der må også foregå andre affaldsaktiviteter end deponering på
anlægget. Der må dog ikke deponeres dagrenovation.
Inden for området må etableres bygninger og tekniske anlæg mv.,
som er nødvendige for drift af deponiet. Det drejer sig om fx vægt,
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administrationsbygning, velfærdslokaler, haller til opbevaring af materiel mv. samt parkeringspladser.
¤ Efterhånden som deponiet fyldes op, skal der foretages en efterbehandling, så der formes en bakkeø, der skal henligge som naturområde (jf. Bilag 2 og pkt. 7.1).
Der kan, på den efterbehandlede bakkeø, udøves fritidsaktiviteter
(fx kælkning og mountainbiking), men kun i den udstrækning, det
ikke medfører øgede miljøkrav til de omkringliggende virksomheder
og Rærup Deponis drift og udviklingsmuligheder. Lokalplanområdet
ligger nemlig inden for miljøkonsekvensområdet omkring Nordjyllandsværket, deponierne og vindmøllerne, og det er tillige omfattet
af sikkerhedsområdet omkring Nordjyllandsværket.
Aktiviteter på den efterbehandlede bakkeø må ikke give anledning til
for megen slitage på slutafdækningen - herunder huller mm. - som
medfører, at afdækningen af affaldet svækkes. Endvidere skal miljømæssige installationer som fx moniteringsboringer, gasboringer og
drænrør sikres og afskærmes.

4. Udstykning
Ingen bestemmelser.

5. Bebyggelsens og anlæggenes omfang og placering
5.1

Omfang og placering
• Højde (administrationsbygninger mv.) max. 8,50 m ¤
• Højde (maskinhuse o.l.) max. 12 m ¤
• Højde for midlertidige anlæg (transportanlæg, kraner, miler, kompostering mv.) max. 10 m over det til enhver tid etablerede terræn.
• Højde (deponi) max. kote 25 iflg. DVR90 #
¤ Bygningshøjderne måles fra eksisterende terræn.
# Deponiet skal udformes som en bakkeø, som vist i princippet på
Bilag 2. Herved opnås en landskabelig helhed med deponiet syd for
(havbundssedimentdeponi / kraftværksdeponi). Når deponiet er fyldt
op skal bygninger, anlæg mv. fjernes, medmindre de kan genbruges
i forbindelse med områdets anvendelse til naturområde mv. (fx som
redskabsum og til publikumsfaciliteter).
I etableringsperioden kan der deponeres i en overhøjde på indtil 5
m.
Bebyggelse og anlæg kan etableres i de højder, som er nævnt ovenfor,
uanset bestemmelserne i Bygningsreglement 2012.
Der fastlægges ikke bestemmelser for hverken bebyggelsesprocent eller etageantal, idet sådanne bestemmelser ikke er relevante i forhold til
den aktuelle funktion.
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6. Bebyggelsens udseende
6.1

Bebyggelsens udseende
Facader skal udføres i tegl, beton, plader (af metal eller fiberarmerede
plader) eller i træ.
Til tagbeklædning må ikke anvendes reflekterende materialer. Dette
gælder også solenergianlæg, som endvidere skal integreres arkitektonisk i byggeriet.
Det anbefales, at udføre tagdækningen som grønt tag (dvs. med et
jord- og plantedække).
Farvemæssig skal udvendige bygningssider fremtræde i materialernes
naturlige farve eller i hvidt, sort eller jordfarver. Enkelte arkitektoniske
elementer kan fremstå i andre farver.

7. Ubebyggede arealer
7.1

Bakkeøens udformning
Deponiet skal efterbehandles, så det udformes som en bakkeø, som
vist i princippet på Bilag 2. Bakkeøen får skråninger med større og
mindre hældning, samt to højdedrag i hhv. kote 20 og kote 25 iflg.
DVR90.
Bakkeøen skal, så vidt muligt, færdiggøres og efterbehandles i etaper,
så omgivelserne skæmmes mindst muligt.
Under deponeringsperioden kan der deponeres i en overhøjde på indtil
5 m, se også pkt. 5.1.

7.2

Bakkeøens beplantning
Beplantningen skal udføres i overensstemmelse med principperne vist
på Bilag 2. Herved friholdes større åbne tracéer fra bakketop til bakkefod af hensyn til ind- og udkig samt for at sikre alsidige muligheder for
friluftsaktiviteter.
Slutafdækning af deponiet skal etableres i overensstemmelse med krav
angivet i miljøgodkendelsen.
Slutafdækningslaget skal være permeabel overfor vand og skal være
mindst 1 m tyk, hvor den nederste halve meter må være forurenet.
Afdækningslaget bør hovedsagelig bestå af sandet, gruset, stenet,
næringsfattig jord - gerne med et mindre indhold af kridt - i stedet for
udelukkende ler og muldjord (jf. også pkt. 3.1 vedr. evt. indretning af
fritidsaktiviteter).
De arealflader, der skal beplantes, etableres med slyngede / bølgende
bevoksningsafgrænsninger, som følger hovedforløbet i terrænkurverne.
Planternes indbyrdes afstand skal være ca. 2,50 m, svarende til ca.
1.600 planter pr. ha. Arealfladerne beplantes, som angivet i princippet
på Bilag 2, med følgende arter: Vintereg, Asp samt Vrietorn og Hvidtjørn.
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I tilknytning til ovennævnte arealflader, etableres en mere åben beplantning bestående af enkeltstående Vintereg og Hvidtjørn med en
indbyrdes afstand på ca. 15 m (50 planter pr. ha) placeret, som vist i
princippet på Bilag 2.

8. Veje, stier og parkering
8.1

Veje
Vejadgang til Rærup Deponi sker som hidtil fra Halsvej, og med et forløb langs bakkefodens nordlige afgrænsning, som vist i princippet på
Bilag 2 (se også pkt. 5.1 vedr. bygningers placering).
Inden for lokalplanområdet kan etableres nødvendige vejanlæg til brug
for transport af affald mv.
Når deponeringen ophører, skal vejene nedlægges, med mindre de kan
anvendes som adgang til P-plads, redskabsbygninger og publikumsfaciliteter i forbindelse med områdets fremtidige brug som naturområde
(se pkt. 5.1 og 8.3).
Den langsigtede planlægning af området giver mulighed for at indrette
fritidsaktiviteter (fx mountainbiking, drageflyvning, kælkning). Inden
sådanne funktioner etableres, skal der foretages en vurdering af, hvor
megen trafik disse funktioner vil generere, så det sikres, at trafikafviklingen fortsat kan ske på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde.
Såfremt etableringen af fritidsaktiviteter medfører behov for tilpasning
af det omkringliggende vejnet (fx etablering af kanaliseringsanlæg ved
Halsvej eller for parkering mv.) skal udgifterne hertil finansieres af den,
der etablerer fritidsaktiviteterne.

8.2

Stier
Der kan etableres stier tilpasset områdets langsigtede anvendelse som
naturområde og til eventuelle fritidsaktiviteter.

8.3

Parkering
Inden for området skal etableres tilstrækkelig parkering.
Når deponeringen ophører, skal parkeringspladserne nedlægges, med
mindre de kan anvendes i forbindelse med områdets fremtidige brug
som naturområde og til eventuelle fritidsaktiviteter (se pkt. 5.1 og
8.1).
I forbindelse med områdets anvendelse som naturområde / til fritidsfaciliteter, skal der sikres tilstrækkelig cykelparkering til brug for publikum.

9. Tekniske anlæg
9.1

Opvarmning
Ingen bestemmelser.
Det anbefales dog, at ny bebyggelse opvarmes ved jordvarme, gasindvinding, solenergi eller anden energivenlig opvarmningsform.
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9.2

Renovation og affald
Der skal reserveres de nødvendige arealer til sortering, opbevaring og
transport af affald i overensstemmelse med Aalborg Forsyning, Renovations regulativer.

9.3

Kloakering
Bebyggelsen skal separatkloakeres.
Med mindre der gives tilladelse til andet, vil spildevand / perkolat (den
forurenede væske der opstår, når regnvand er sivet gennem det deponerede affald på deponiet eller affaldsoplag på anlægget) blive opsamlet via et afvandingssystem og ledt til renseanlæg.
De nærmere betingelser for opsamling, kontrol og afledning / nedsivning / udledning af perkolat / spildevand fremgår af miljøgodkendelsen.

10. Miljø
10.1 Miljøklassificering
Inden for lokalplanens område må kun etableres virksomheder i miljøklasse 4-7, se kommuneplanens Bilag A.
Efter retablering af området til natur, vil arealet fortsat være en del af
miljøkonsekvensområdet omkring de øvrige deponier og ligge inden for
sikkerhedsområdet omkring Nordjyllandsværket. Det betyder, at eventuel udøvelse af fritidsaktiviteter skal indordne sig denne situation.
10.2 Støj fra erhverv
Støjbidraget til omgivelserne fra Rærup Deponi reguleres af miljøgodkendelsen.

11. Grundejerforening
Ingen bestemmelser.

12. Betingelser for, at ny bebyggelse mv. må tages i brug
12.1 Betingelser, hele området
Ny bebyggelse, nye anlæg eller ændret anvendelse af ubebyggede
arealer, må ikke tages i brug uden Aalborg Kommunes tilladelse, før
nedennævnte anlæg er udført:
- Bebyggelsen skal være separatkloakeret og tilsluttet kloaksystemet
efter Aalborg Kommunes anvisning, jf. pkt. 9.3.
Endvidere gælder, at
- Efterbehandling af bakkeøen så vidt muligt skal ske i etaper. Bakkeøen skal udformes og beplantes som beskrevet i pkt. 7.1 og 7.2
og som vist i princippet på Bilag 2.
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13. Lokalplan og byplanvedtægt
13.1 Delvis ophævelse af lokalplan 15-013, Affaldsdepoter ved Rærup
Nærværende lokalplan omfatter delområde I (losseplads) i lokalplan
15-013 fra 1987.
Med byrådets endelige vedtagelse af lokalplan 5-9-105, ophæves lokalplan 15-013 for det område, der er omfattet af lokalplan 5-9-105.

14. Servitutter
14.1 Ophævelse af servitutter
Ved den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan
5-9-105 ophæves følgende servitutter inden for lokalplanens område:
Matr.nr. 19bb, Horsens By, Horsens.
Tinglyst: 31.03.1967.
Titel:
Dok. om færdselsret mv.
Påtaleberettiget: ejeren af matr. 10 c og 18 d, Horsens By, Horsens.
Matr.nr. 1 h, 1 i, Vesterladen, Horsens samt 8 ac, 9 al, 11 q, 19 bb, 14
ae, 17 x, Horsens By, Horsens.
Tinglyst: 07.04.1989.
Titel:
Dok. om ekspropriation mv.
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune.
Matr.nr. 1 l, Vesterladen, Horsens.
Tinglyst: 28.11.1997.
Titel:
Forpagtningskontrakt med K/S Danmark XVII 17.
Påtaleberettiget: Lars Andersen og K/S Danmark XVII (17).
Aalborg Kommune vil efterfølgende aflyse servitutterne.

15. Retsvirkninger
15.1 Endelig vedtagelse og bekendtgørelse
Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, må
ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller
anvendes i overensstemmelse med planen.
15.2 Eksisterende lovlige forhold
Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme i lokalplanområdet
kan fortsætte som hidtil.
15.3 Handlepligt
Lokalplanen medfører ikke i sig selv, at anlæg mv., som er indeholdt i
planen, skal etableres.
15.4 Dispensationer
Byrådet kan meddele dispensationer, der ikke er i strid med planens
principper. Byrådet har pligt til at dispensere fra bestemmelser om tilslutning til kollektiv varmeforsyning, når en bygning opføres som lavenergibyggeri.
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15.5 Naboorientering
Skønnes en ansøgning om dispensation at berøre naboer, skal der foretages en naboorientering, før dispensationen kan gives.
15.6 Ny lokalplan
Nyt byggeri, anlæg og ændret anvendelse, som er i strid med planens
principper, kan kun etableres ved udarbejdelse af en ny lokalplan.
15.7 Ekspropriation
Når det er nødvendigt for at virkeliggøre lokalplanen, kan byrådet ekspropriere.

Godkendelse
Lokalplanen og miljørapporten er endeligt godkendt af Aalborg Byråd
den 27. april 2015.
Lokalplanen er offentligt bekendtgjort den 6. maj 2015.
Fra denne dato gælder lokalplanens retsvirkninger.
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Lovgrundlag og procedure for en miljørapport
"Lov om miljøvurdering af planer og programmer" har til formål at
fremme en bæredygtig udvikling. Loven har et meget bredt miljøbegreb, der omfatter alt lige fra den biologiske mangfoldighed over befolkning, menneskers sundhed, fauna, flora, over jordbund, vand, luft
og klimatiske forhold, materielle goder, landskab, kulturarv, kirker og
kirkeomgivelser, til arkitektonisk og arkæologisk arv.
Loven bestemmer, at offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der sætter rammer for anlægsarbejder, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet. De planer og
programmer, det drejer sig om, er angivet i lovens bilag 3 og 4 - men
der kan også være tale om andre planer i henhold til lovens § 3, stk. 1,
nr. 3.
Plantyper som kommuneplan og lokalplaner er som udgangspunkt
obligatorisk omfattet af lovens bestemmelser om miljøvurdering. Det
fremgår dog, at såfremt planen er omfattet af lovens bilag 3 og 4 og
fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller alene
indeholder mindre ændringer i sådanne planer, skal der kun gennemføres en miljøvurdering, hvis anlægsarbejderne må antages at kunne
få væsentlig indvirkning på miljøet. Lokalplaner tilhører normalt denne
kategori af planer.
For at danne et overblik over, om en plan eller et program kan få en
væsentlig miljømæssig betydning, foretages der en screening af planforslaget/programforslaget. I forbindelse med screeningen høres de
berørte myndigheder (fx miljømyndigheden), som efterfølgende skal
give tilladelser til det planlagte projekt.
Hvis screeningen af planen eller programmet fører til, at der
ikke skal laves en miljøvurdering, offentliggøres denne beslutning
i forbindelse med planforslagets eller programforslagets offentlige høring. Offentliggørelsen ledsages af en begrundelse for ikke at gennemføre en miljøvurdering, samt en klagevejledning.
Hvis screeningen af planen eller programmet fører til, at der
skal laves en miljøvurdering – som det er tilfældet med denne plan
– fastlægges det nærmere indhold af miljøvurderingen (Miljørapporten)
i samarbejde med de berørte myndigheder. Dette kaldes scoping.
Offentlighedsproceduren for miljørapporten er den samme som for lokalplanen med en høringsperiode på minimum 8 uger. Fristerne offentliggøres på www.aalborg.dk/lokalplaner.
Når offentlighedsperioden er udløbet, behandles indkomne bemærkninger, og miljørapporten suppleres med en "sammenfattende redegørelse". Den sammenfattende redegørelse er et selvstændigt afsnit i miljørapporten, og den offentliggøres sammen med den endeligt vedtagne
lokalplan. Efterfølgende skal planens miljømæssige konsekvenser overvåges i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i miljørapporten.
Miljørapporten kan læses på de følgende sider.
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Lokalplanens forhold til miljøvurderingsloven
Lokalplanen omfatter et projekt i "Lov om Miljøvurdering af planer og
programmer" bilag 3, pkt. 9, vedr. ”Anlæg til bortskaffelse af farligt affald ved forbrænding, kemisk behandling eller deponering".
Det vurderes, at lokalplanen ikke er omfattet af lovens undtagelsesbestemmelse i § 3, stk. 2, vedrørende mindre områder på lokalt plan eller
mindre ændringer i eksisterende planer.
Der skal således gennemføres en miljøvurdering, dvs. udarbejdes en
miljørapport.

Lokalplanens indhold, hovedformål og forbindelse med anden planlægning
Indhold og hovedformål
Der henvises til følgende afsnit i lokalplanredegørelsen:
- "Lokalplanens baggrund og formål" (side 5), hvor baggrunden og
formålet med projektet / planlægningen beskrives.
- "Lokalplanområdet" (side 8), med en beskrivelse af lokalplanområdets placering og nuværende brug.
- "Lokalplanområdets omgivelser" (side 8), med en beskrivelse af naboarealernes anvendelse.
- "Lokalplanens indhold" (side 9), med en beskrivelse af det aktuelle
projekt, der er planlagt for.
Forhold til anden planlægning
Der henvises til afsnittet "Lokalplanens sammenhæng med anden fysisk planlægning" (side 10) i lokalplanredegørelsen. Her er især følgende afsnit relevante:
- "EF-habitatdirektivet" (s. 11), med en beskrivelse af Natura
2000-områder og Bilag IV-arter.
- "Kommuneplanen" (s. 11), hvor lokalplanen beskrives i forhold til
den overordnede Kommuneplanlægning.
- "Planlægning i kystområderne" (s. 12), hvor projektets indvirkning
på kystlandskabet er beskrevet og visualiseret (der er lavet 6 visualiseringer beskrevet og vist på side 15-22).

Et ikke-teknisk resumé - hovedkonklusion på miljøvurderingen
Lokalplanen giver mulighed for at øge højden af RenoNords deponi fra
kote 20 til kote 25. Med den større volumen forventes, at deponiets
levetid øges med yderligere 50 år. Det betyder at der, inden for lokalplanområdet, bliver en samlet deponeringskapacitet på omkring 100 år.
Ud over selve deponeringen er det et mål med lokalplanen, at deponiet
- efter nedlukningen - efterlades som naturområde. Når (eller efterhånden som) Rærup Deponi er i efterbehandlingsperiode eller overgået til passiv drift, kan der indrettes / udøves fritidsaktiviteter som fx
mountainbiking, drageflyvning, kælkning og skisport.
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Ved efterbehandlingsperioden forstås en periode, hvor miljøbelastningen fra deponeringsanlægget endnu ikke anses for at være acceptabel,
og hvor anlægget fx skal overvåges i forhold til grundvand, deponigas
og perkolat (perkolat er den forurenede væske der opstår, når regnvandet er sivet gennem det deponerede affald).
Ved passiv drift forstås en drift, hvor miljøbelastningen fra deponeringsanlægget anses for at være acceptabel og efterbehandlingen af
anlægget er afsluttet.
Der er ikke fremsat alternativer til planen, udover det såkaldte 0-alternativ.
De væsentlige forhold, som er miljøvurderet er:
Påvirkning af kystlandskabet
Den forøgede toppunktshøjde på 5 m for bakkeøen ændrer ikke landskabet i væsentlig grad, i forhold til de hidtil gældende deponeringsmuligheder.
Beskyttet natur
Uden for lokalplanområdet er der flere små søer / vandhuller og små
moseområder. Det vurderes, at disse naturområder ikke påvirkes.
Beskyttede dyrearter
Der er registreret Løgfrø i et vandhul og Spidssnudet Frø i 3 vandhuller
uden for lokalplanområdet. Det vurderes, at arterne ikke bliver påvirket
i væsentlig grad.
Støj-, støv- og lugtgener
Omkring deponiet er udlagt et ca. 300 m bredt konsekvensområde, der
består af landbrugsarealer. For konsekvensområdet gælder, at der ikke
må opføres eller indrettes nye forureningsfølsomme formål.
I anlægsfasen og driftsfasen kommer støjen fra lastbiltrafik, fra byggearbejder, fra kørsel med bulldozere og lignende, fra nedknusning mv.
og fra transportbånd.
Støv- og lugtgener udenfor anlæggets område reguleres i miljøgodkendelsen. Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at der sker en uacceptabel affaldsflugt fra anlægget, vil dette blive reguleret i anlæggets
miljøgodkendelse.
Trafiksikkerhed
Med den nuværende trafik vurderes trafiksikkerheden at være i orden.
Ved øget trafik skal det vurderes, om det fx bliver nødvendigt at etablere kanaliseringsanlæg ved Halsvej.
Vandstandsstigninger
Lokalplanområdet ligger delvist inden for - og er omkranset af - lavtliggende arealer, med høj risiko for oversvømmelse, jf. kommuneplanens
retningslinje 2.1.6.
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Rærup Deponi bliver - efterhånden som det tages i brug til deponering
af affald - omgivet af 2-3 m høje volde langs periferien og interne volde
på min. 1,50 m over eksisterende terræn. I forbindelse med oversvømmelser ved stormflod og skybrud vil der ikke være risiko for, at affaldet
på deponiet føres med ud i Limfjorden. Der vil heller ikke være fare for,
at perkolat flyder ud fra deponiet.
Grundvandssænkning
Under anlægsfasen kan det være nødvendigt at foretage en grundvandssænkning. Det oppumpede grundvand udledes til grøftesystem
ved Rærup Deponi. Under anlæggets drift foretages periodevis grundvandssænkning. Den maksimale årlige mængde, der udledes til grøftesystem ved Rærup Deponi, ændres ikke.

Miljøvurdering
Biologisk mangfoldighed, fauna og flora
Beskyttet natur (Naturbeskyttelseslovens § 3)
Inden for lokalplanområdet er der ikke beskyttet natur.
Uden for lokalplanområdet er der flere vandhuller og moseområder. Det
vurderes, at disse beskyttede naturområder ikke påvirkes af deponeringen (der sker ingen opfyldning, der foregår ikke udledning af forurenende stoffer, der foretages ikke terrænændringer tæt på, der sker ikke
væsentlige skyggepåvirkninger).
På sigt - efterhånden som deponiet efterbehandles - vil områdets naturindhold øges.
Beskyttede plantearter (Habitatdirektivets bilag IV-arter)
I området findes ikke plantearter opført på Habitatdirektivets bilag IV.
Planteliv i øvrigt
Lokalplanområdet er pt. uden større botanisk interesse, herunder uden
forekomst af internationalt beskyttede, fredede eller rødlistede arter.
Ved etablering af de stejle bakkeskråninger /skrænter ud mod fjorden
med et relativt næringsfattigt vækstmedie, etableres levestedsbetingelser for et mere spændende og varieret plantesamfund.
Beskyttede dyrearter (Habitatdirektivets bilag IV-arter)
Lokalplanområdet ligger indenfor udbredelsesområdet for en lille række
landlevende arter opført på EU-habitatdirektivets bilag IV. For disse
arter vurderes det, at arealet potentielt kan indgå som levested for
flagermus. Især er Vandflagermus, Dværgflagermus og Sydflagermus
udbredte i området. Indenfor det tilgrænsende havsedimentdeponi har
de åbne bassiner desuden potentiel betydning som fourageringsområde
for Damflagermus.
Herudover er der Løgfrø i et vandhul og Spidssnudet Frø i 3 vandhuller
uden for lokalplanområdet. Padderne vurderes ikke at blive påvirket i
væsentlig grad, da der ikke sker opfyldning af søer og vandhuller, der
ikke foregår udledning af forurenende stoffer til søer eller vandhuller,
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og der ikke foretages terrænændringer på arealer, der grænser op til
ynglevandhullerne.
Der fjernes bygninger, som vurderes af betydning som rasteområde
(sommer eller vinteropholdssted) for flagermus, eller gamle træer af
potentielt betydning som yngle- eller rastested for flagermus, eller
træer og beplantninger af væsentlig betydning som ledelinjer for flagermus.
Lokalplanen omfatter krav til efterbehandling af depotet ved tilplantning med træer i uregelmæssige større og mindre grupper. Disse ny
bevoksninger vurderes at være af positiv betydning for flagermus i
området. Samlet set vurderes lokalplanen således ikke at medføre forringelser for bilag IV-arter.
RenoNord har foretaget grundvandspumpning siden 2008, og har tilladelse til at pumpe max. 36.000 m3 årligt frem til år 2043. Grundvandspumpningen medfører sandsynligvis en mindre reduktion i ynglevandhullernes vandstand, men da der er tale om relativt dybe vandhuller sænkes vandstanden højst sandsynligt ikke til et kritisk niveau, som
levesteder for Løgfrø og Spidssnudet Frø.
En sikker vurdering af grundvandspumpningens indflydelse, kræver
dog et mere kvalificeret bud på, hvor meget vandstanden sænkes i de
aktuelle ynglevandhuller, fx ved en modelberegning i BEST.
Dyrearter i øvrigt
I dag har lokalplanområdet kun begrænset betydning for områdets
dyreliv. Efterhånden som der dannes bakker med naturpræg vurderes
lokalplanområdet at opnå en større betydning som levested for områdets dyreliv end tilfældet er i dag.
Aalborg Kommunes Grøn-Blå Struktur
Syd for lokalplanområdet forløber kommuneplanens grøn-blå struktur. Forbindelsen omfatter bl.a. havbundssedimentdeponiet syd-vest
for lokalplanområdet. Lokalplanområdet ligger uden for den grøn-blå
struktur, men på sigt indebærer lokalplanen, at der etableres natur- og
friluftsområder i nær tilknytning til den rekreative forbindelse.
Økologiske forbindelser og lavbundsområder
Syd for lokalplanområdet forløber en økologisk forbindelse langs Limfjordskysten. Forbindelsen omfatter bl.a. havbundssedimentdeponiet
syd-vest for lokalplanområdet. Lokalplanområdet ligger uden for den
økologiske forbindelse, men lever op til retningslinjens formål om at
sikre forbedrede levesteder og spredningsmuligheder for dyr og planter.
Lokalplanområdet er ikke omfattet af retningslinjerne for lavbundsområder.
Natura 2000 (tør natur)
Nærmeste habitatområde for tør natur er ”Habitatområde nr. 218,
Hammer Bakker”, der ligger 3,5 km nord for lokalplanområdet. Udpegningsgrundlagets eneste dyreart er Stor Vandsalamander. En evt. for-
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urening fra uheld ved deponiet (perkolatudsivning) kan ikke udgøre en
trussel for Natura 2000-område nr. 218, da det ligger væsentlig højere
i terrænet.
Se også afsnittet side 10 om Natura 2000 (våd natur).
Landskab
Beskyttelseszoner / -linjer
Ingen beskyttelseszoner berører lokalplanområdet.
Lokalplanområdet ligger til gengæld inden for Kystnærhedszonen (en 3
km bred zone langs kysten). I lokalplanredegørelsen (side 12, afsnittet
"Kystnærhedszonen" samt side 15-22 "Visualiseringer") er redegjort for
deponiets placering samt anlæggets visuelle påvirkning af (kyst)landskabet.
Konklusionen er, at den forøgede toppunktshøjde ikke ændrer landskabet i væsentlig grad, i forhold til de hidtil gældende deponeringsmuligheder.
I driftsfasen (altså mens selve deponeringen finder sted) vil området,
på nær hold, fremstå som en losseplads. For at minimere virkningerne
indeholder lokalplanen krav om, at deponeringen så vidt muligt skal
færdiggøres / efterbehandles i etaper (lokalplanens pkt. 3.1; 7,1 og
12.1 ).
Særligt værdifuldt landskab / uforstyrrede landskaber
Der er ingen særlige værdifulde eller uforstyrrede landskaber.
Den beplantede bakkeø indpasses harmonisk mellem det flade kystlandskab og de store bygningsvolumener ved Nordjyllandsværket.
Bakkeøen indgår samtidig i et samspil med den syd for liggende bakkeø (havbundssedimentdeponi) og Rørdalhalvøens bakkedrag syd for
Limfjorden.
Arkitektur og kulturarv
Arkitektoniske værdier
Af lokalplanens pkt. 6.1 fremgår, at solenergianlæg skal integreres arkitektonisk i byggeriet.
Befolkningens levevilkår og materielle goder
Fremkommelighed
Området nås på cykel via Halsvej. Langs Halsvej er der cykelstriber.
På længere sigt bliver der direkte adgang til området via den rekreative
hovedsti Limfjordsstien, der passerer umiddelbart syd for lokalplanområdet.
For kollektiv trafik er nærmeste faste stoppested i Rærup - strækningen forbi lossepladsen har karakter af "vinkestrækning".
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Sårbare grupper, ældre og handicappede
Adgang til området foregår via asfalterede veje. Selve deponiet, der på
sigt får form som en større bakkeø, bliver ifølge sagens natur ikke let
tilgængelig for dårligt gående mennesker.
Der sikres tilstrækkelig P-muligheder for cykler (Klimastrategiforebyggelse)
Der sikres tilstrækkelig cykelparkering – også i forbindelse med områdets langsigtede brug som naturområde / til fritidsfaciliteter (jf. lokalplanen pkt. 8.3).
Materielle goder
Lokalplanområdet omfatter allerede eksisterende deponeringsareal.
Med planen sikres, at der kan ske deponering i yderligere ca. 100 år
uden at der skal inddrages nye arealer til deponering.

Menneskers sundhed
Støjpåvirkning
Støjen i anlægsfasen og driftsfasen stammer fra biltrafik til og fra området, fra byggearbejder, fra kørsel med bulldozere og lignende i området, fra nedknusning mv. og fra transportbånd.
Rærup Deponi er i drift mandag til fredag kl. 7:00 - 16:00. I weekender og på helligdage kl. 8:00 til 12:00.
Omkring Rærup Deponi er udlagt et ca. 300 m bredt konsekvensområde, inden for hvilket der ikke må opføres eller indrettes nye forureningsfølsomme formål.
Der er i 2014 gennemført en fornyet støjberegning for Rærup Deponi. I
beregningen er medtaget de ændringer af indretning og drift af Rærup
Deponi, der er gennemført siden støjberegningen fra 2008. Endvidere
er medtaget de ændringer, som I/S RenoNord påtænker at gennemføre indenfor nærmeste fremtid, herunder planer om etablering af ny
administrationsbygning med vejebod central på Rærup Deponi, samt
at flytte erhvervsgenbrugspladsen til et areal, der grænser 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.
Beregningsresultaterne viser, at grænseværdierne er overholdt ved de
3 nærmeste boliger. Reguleringen af, at anlægget skal overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser, fastsættes i miljøgodkendelsen.
I lokalplanen er det endvidere gjort klart, at deponiområdets eventuelle
brug til fritidsformål og lign. (i efterbehandlingsperiode og under passiv drift) ikke i sig selv kan medføre skærpede miljøkrav til virksomhederne i og udenfor lokalplanområdet (se bl.a. lokalplanens pkt. 1.3 og
3.1).
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Luftkvalitet / luftgener
Omkring deponiet er udlagt et ca. 300 m bredt konsekvensområde,
som hovedsagelig består af landbrugsarealer. For konsekvensområdet
gælder, at der ikke må opføres eller indrettes nye forureningsfølsomme
formål.
Støv- og lugtgener udenfor anlæggets område reguleres i miljøgodkendelsen. Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at der sker en uacceptabel affaldslugt fra anlægget, vil dette blive reguleret i anlæggets
miljøgodkendelse.
I lokalplanen er det angivet, at deponiområdets eventuelle brug til fritidsformål og lign. ikke i sig selv kan medføre skærpede miljøkrav til
virksomhederne i og udenfor lokalplanområdet.
Virksomheden har driftsinstruks, hvor der er taget højde for arbejdsmiljøet. På denne baggrund vurderes det, at der ikke er arbejdsmiljømæssige problemer for medarbejderne.
Når et område er slutafdækket og beplantet, forventes ingen lugt- eller
støvgener fra dette område.
Skyggeforhold - naturområdet
Der henvises til VVM-redegørelsen, hvor der nøjere er redegjort for
skygger på naboarealer, som følge af at Rærup Deponi opbygges som
en bakkeø i op til 25 m's højde (som fastsat i lokalplan 5-9-105) og
med 10 m høj beplantning. Denne situation er sammenlignet med den
hidtil gældende situation (jf. lokalplan 15-013), hvor bakkeøen kunne
etableres i indtil 20 m's højde (her forudsættes også 10 m høj beplantning).
Konklusionen for naturområdet (mose og vandhuller) nord-øst for lokalplanområdet er, at der ikke vil være nogen dage på året, hvor skyggen fra bakkeøen ikke rammer naturområdet, uanset om der er tale
om en 20 eller 25 m høj bakkeø. Den areal- og tidsmæssig største
skygge sker på forårs- og efterårsjævndøgn (hhv. 19/3 og 22/9). Med
en 20 m høj bakkeø (med beplantning) optræder skyggen 42 min. før
solnedgang - og med den 25 m høje bakkeø (med beplantning) optræder skyggen 2 timer før solnedgang.
Fra den 25/5 til den 20/7 er det kun den sydlige del af naturområdet,
der rammes af skyggen fra bakkeøen. Med en 20 m høj bakkeø (med
beplantning) optræder skyggen 27 min. før solnedgang - og med den
25 m høje bakkeø (med beplantning) optræder skyggen 1 time og 36
min. før solnedgang.
Naturområdet (mose og vandhuller) er domineret af pilekrat og tagrør
mv. Området rummer en bestand af ynglende Spidssnudet Frø og Løgfrø. Pga. den store tilgroning vurderes samlet set, at de begrænsede
perioder, hvor bakkeøen skygger for naturarealet, ikke vil få væsentlig
negativ effekt for de beskyttede dyrearter.
De antal minutter, der er angivet ovenfor, er den værst tænkelige situation, idet det er antaget, at solen skinner ved solnedgang.
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Skyggeforhold - 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 20 m høj bakkeø (med beplantning)
optræder skyggen 29 min. før solnedgang - og med den 25 m høje
bakkeø (med beplantning) optræder skyggen 46 min. før solnedgang.
De antal minutter, der er angivet, skal også her ses som den værst
tænkelige situation, idet det er antaget, at solen skinner ved 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 20 m høj bakkeø (med beplantning) optræder skyggen 1 time
og 19 min. før solnedgang - og med den 25 m høje bakkeø (med beplantning) optræder skyggen 1 time og 36 min. før solnedgang. De antal minutter, der er angivet, skal også her ses som den værst tænkelige
situation, idet det er antaget, at solen skinner ved solnedgang.
Samlet set vurderes, at en bakkeø i indtil 25 m's højde med 10 m høj
beplantning ikke vil medføre væsentlige skyggegener for nærmeste
beboelser i området.
Lysforhold
Af hensyn til de trafikale og sikkerhedsmæssige forhold er der, i de
mørke perioder af året, belysning på anlægget i åbningstiden kl. 7
til 16. Belysningen er monteret på master på en måde, så lyset 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.
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.
Friluftsliv og rekreative interesser
Lokalplanen sikrer, at området på sigt (så vidt muligt etapevis efterhånden som slutafdækning og beplantning er etableret) overgår til naturformål med mulighed for at dyrke fritidsinteresser som fx kælkning
og mountainbiking. Da lokalplanområdet ligger i nær tilknytning til den
grøn-blå struktur, bliver der alt andet lige tale om en styrkelse af denne
økologiske forbindelse langs Limfjorden.
Trafiksikkerhed
Vejadgang til deponiet sker fra Halsvej. I anlægs- og driftsfasen forventes som hidtil 100-200 køretøjer pr. døgn (tung trafik). Med disse
trafikmængder vurderes trafiksikkerheden at være i orden.

Juni 2015 • Side 9 af 16 • Bilag 3

Miljørapport
Lokalplan 5-9-105
Rærup Deponi, Halsvej, Rærup, Landområde Nord
Med den langsigtede anvendelse af området til naturområde og friluftsaktiviteter, vil trafikbelastningen / trafikmønsteret ændre sig. I
lokalplanens pkt. 8.1 omtales problematikken. Det skal sikres, at trafikafviklingen fortsat 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 fx bliver nødvendigt at etablere
kanaliseringsanlæg ved Halsvej.
Risikovirksomheder
Det vurderes, at Rærup Deponi ikke er omfattet af Miljøministeriets
"Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige
stoffer".

Grundvand, overfladevand og jordbund
Grundvandsinteresser
Der er ikke drikkevandsinteresser. Den overordnede strømningsretning
af grundvandet er mod Limfjorden.
Krav til hvorvidt der skal etableres membran og perkolatopsamling
fastsættes i miljøgodkendelsen (perkolat er den forurenede væske der
opstår, når regnvandet er sivet gennem det deponerede affald).
Krav til om en plads til affaldsoplag skal etableres med belægning og
opsamling af spildevand fastsættes i miljøgodkendelsen.
Grundvandssænkning
Under anlægsfasen kan det være nødvendigt at foretage grundvandssænkning. Det oppumpede grundvand udledes til grøftesystem ved
Rærup Deponi.
Under anlæggets drift foretages periodevis grundvandssænkning. Den
årlige maksimale mængde, der udledes til grøftesystem ved Rærup
Deponi, ændres ikke. Det drejer sig om ca. 36.000 m3.
Der forekommer dels ubelastet og belastet overfladevand / spildevand
fra belagte arealer med affaldsoplag og perkolat fra deponiområdet
samt sanitært spildevand fra kontor- og mandskabsfaciliteter.
Bebyggelsen skal separatkloakeres.
Medmindre der gives tilladelse til andet, vil perkolat / spildevand blive
opsamlet via et ledningssystem og ledt til renseanlæg.
De nærmere betingelser for opsamling, kontrol og afledning / nedsivning / udledning af perkolat / spildevand fremgår af miljøgodkendelsen.
Natura 2000 (våd natur)
”Natura 2000-område nr. 15, Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup
Ådal” ligger ca. 11 km vest for lokalplanområdet.
Lokalplanen giver mulighed for at opsamle perkolat som ledes til rensning på renseanlæg.
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Risiko for uheld såsom oversvømmelse fra fjorden o.lign. der medføre
forurening ind i Natura 2000-område nr. 15, vurderes at være meget
lille i kraft af den betydelige afstand til fjorden, og følgerne - hvis det
alligevel skulle ske - vurderes uden væsentlig betydning i kraft af fortynding.
Resultatet af screeningen medfører, at der ikke skal foretages en
egentlig Natura 2000-konsekvensvurdering.
Se også afsnittet side 5 om Natura 2000 (tør natur).
Spildevand
Spildevand ledes til rensning på renseanlæg. Oppumpet grundvand
ledes til grøft.
Jordforurening
I lokalplanen (pkt. 3.1) sikres, at (fritids)aktiviteter på den efterbehandlede bakkeø ikke giver anledning til slitage på slutafdækningen
(herunder huller mv.), som medfører, at afdækningen af det forurenede
affald svækkes. Endvidere, at miljømæssige installationer som moniteringsboringer, gasboringer og drænrør sikres og afskærmes.

Klimatiske faktorer
Vandstandsstigninger - risiko for oversvømmelse (Klimastrategitilpasning)
Ifølge kommuneplanens retningslinje 2.1.6 Byudvikling, byomdannelse
og klimatilpasning skal der redegøres for klimatilpasningstiltag i områder med høj sandsynlighed for oversvømmelser (dvs. en sandsynlighed
over 5 % i år 2050, når der indregnes havvandsstigninger og stormflod).
Den sydøstligste del af lokalplanområdet ligger i ca. kote 2-3, med
sandsynlighed for oversvømmelse. Denne del af deponiet 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 med 1,5 m over det eksisterende terræn. En eventuel oversvømmelseshændelse vil således ikke kunne brede sig ind på områder, hvor
der er affald, og der vil ikke være risiko for, at affaldet fra Rærup Deponi føres med ud i Limfjorden.
Såfremt der opføres ny bygninger inden for risikoområdet, vil der blive
foretaget nødvendige klimatilpasningstiltag for bygningerne. Det kan
fx være, at hæve terrænet på det sted, hvor bygningerne skal placeres
eller hæve sokkelhøjden på bygningerne.
En skybrudshændelse vil give anledning til en forøget perkolatdannelse, primært i igangværende enheder. Perkolatet opsamles og ledes til
et veldimensioneret ledningssystem. Perkolatet afledes ved gravitation
ud af de enkelte igangværende enheder og pumpes videre herfra til det
offentlige spildevandssystem. I tilfælde af skybrud, hvor en perkolat
dannelse måtte overstige afledningssystemets kapacitet, kan perkola-
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tet uden risiko opstuve på enhederne i op til 1-1,5 m's højde uden at
perkolatet flyder ud af enhederne eller der sker en udsivning gennem
membransystemet.
På nedlukkede og slutafdækkede enheder, vil overfladevandet delvis
strømme af på overfladen og ud til arealerne udenfor enhederne. Det
afstrømmede overfladevand fra nedlukkede enheder er uforurenet, idet
det ikke har været i kontakt med affald eller perkolat.
Øvrige klimatiske forhold
Der er deponigasemission fra anlægget. Der vil i miljøgodkendelsen
blive stillet krav om måling, opsamling og behandling af deponigassen.

Afbødende foranstaltninger
I lokalplanen er der arbejdet med afbødende foranstaltninger for at
undgå væsentlige negative påvirkninger i forbindelse med planens gennemførelse. Følgende afbødende foranstaltninger bliver gennemført:
Efterbehandlingen af deponiet
Deponeringen er koncentreret på et afgrænset areal. Efterfølgende (i
etaper) efterbehandles deponiet, idet det tildækkes og beplantes på
en måde, så det fremstår som en delvis åben bakkeø i kystlandskabet.
Herefter vil området henligge som natur med mulighed for friluftsaktiviteter.
Konsekvenszone
Omkring deponiet er der en ca. 300 m konsekvenszone uden forureningsfølsom anvendelse (boliger og lignende).
Affald
På deponiet kan udelukkende modtages affald, der
- er godkendt til oplag og behandling på anlægget,
- har den fornødne dokumentation samt også kan dokumenteres ved
modtagekontrollen på stedet.
Deponigas
Der vil i miljøgodkendelsen blive stillet krav om, at der skal træffes
passende foranstaltninger til at sikre, at den dannede deponigas håndteres miljømæssigt forsvarligt.
Støv
I anlægsfasen vil støvpåvirkning blive minimeret ved fx vanding, overdækning af oplag, rengøring mv.
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.
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Skadedyr
Skadedyr udgør i dag ikke et problem på anlægget. Kompakteringen
og affaldets karakter mindsker tilgængeligheden af mulige fødeemner.
Konstateres skadedyr kontaktes eksternt firma for skadedyrsbekæmpelse.
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 udenfor deponiet kontrolleres
jævnligt for affald.
Jordforurening
Opsamling af spild samt uheld med forurenende stoffer indarbejdes
som en del af anlægsfasens miljøhandlingsplan.
Miljøgodkendelsen af anlægget i driftsfasen forventes at indeholde tilstrækkelige krav til dimensionering, udførelse, drift, kontrol og vedligehold af membransystemer, belægninger, tanke, brønde og ledninger til
at sikre, at jordforurening imødegås.
Grundvands- og recipientforurening
Enheder, der anlægges med membran, etableres 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 deponeringsanlægget.
I miljøgodkendelsen vil det fremgå, hvordan de enkelte affaldsfraktioner skal oplagres - om der skal være belægning under affaldet eller om
affaldet skal oplagres i container, og om spildevandet fra pladsen skal
opsamles. Ingen yderligere afværgeforanstaltninger vurderes at være
nødvendige.
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 anlægget. Driftsinstruksen indeholder
en beskrivelse af de driftsmæssige procedurer, der skal følges, for at
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 anlægget, som tages i anvendelse, såfremt der opstår brand eller eksplosion på anlægget.
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Uddannelse og træning
Driftspersonalet på deponeringsanlægget har erhvervet sig de relevante uddannelsescertifikater i henhold til uddannelsesbekendtgørelsen.
Nye personer, som enten skal varetage den daglige drift, ledelse eller
administration af deponeringsanlægget, vil få et uddannelsesbevis i
henhold til uddannelsesbekendtgørelsens fastsatte krav og tidsfrister.

Alternativer / 0-alternativet
Der er ikke fremsat alternativer til planen udover at bevare status quo
– det såkaldte 0-alternativ.
Ved 0-alternativet vil lokalplan 15-013 fortsat være gældende. Deponeringshøjden er her fastsat til max. 20 m. Det betyder, at der kan deponeres i endnu ca. 50 år (ved uændrede tilførte mængder af affald).
Herefter vil arealet henligge som landbrugsområde / naturområde, og
der skal, i god tid inden kapaciteten er opbrugt, findes nyt deponeringsareal et andet sted.
Nærværende lokalplan 5-9-105 fastlægger, at deponeringshøjden kan
være max. 25 m, hvorved deponiets levetid kan fordobles fra 50 til 100
år. Endvidere fastlægger lokalplanen bestemmelser om, at området
etapevis kan overgå til natur / fritidsaktiviteter.

Overvågning
Affald
Alt affald, der modtages på deponeringsanlægget, registreres i henhold
til retningslinjerne i driftsinstrukserne med angivelse af mængde, karakteristika og oprindelse, leveringsdato og 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 vandstanden samt grundvandskontrol.
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Miljørapport
Lokalplan 5-9-105
Rærup Deponi, Halsvej, Rærup, Landområde Nord
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, fx 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.
Deponigas
Monitering af deponigas fra deponeringsenhederne vil finde sted på
tilsynsmyndighedernes forlangende.
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
Trafikintensiteten og -afviklingen vurderes løbende.

Sammenfattende redegørelse
Den sammenfattende redegørelse er udarbejdet efter at den offentlige
høring er afsluttet, og omfatter nedenstående 4 afsnit.
Hvorledes miljøhensyn er integreret i planen.
Lokalplanen, hvor bakkeøens max. højde ændres fra kote 20 til kote
25, øger deponeringskapaciteten med ca. 50 år. Det vurderes at have
en positiv samfundsmæssig betydning.
Projektet kan gennemføres uden væsentlige negative konsekvenser.
Der sikres en optimal miljømæssig håndtering af det problematisk affald og man undgår at inddrage nye arealer til deponiformål mange år
frem. Området vil, efterhånden som deponeringen ophører og der er
sket en efterbehandling, overgå til naturformål med mulighed for at
dyrke fritidsaktiviteter. Også dette vurderes som en samfundsmæssig
gevinst.
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Miljørapport
Lokalplan 5-9-105
Rærup Deponi, Halsvej, Rærup, Landområde Nord
Hvordan miljørapporten og udtalelser indkommet i offentlighedsfasen er taget betragtning.
Miljørapporten har, i samspil med udarbejdelse af lokalplanen og miljøgodkendelsen, medvirket til at afdække relevante miljøforhold i relation
til især anlæggets (bakkeøens) landskabspåvirkning og efterfølgende
anvendelse til natur / fritisdsaktiviteter - men også i forhold til støj-,
støv- og lugtgener, håndtering af perkolat, skyggepåvirkninger, oversvømmelsesrisiko og dyreliv.
I offentlighedsfasen er der ikke modtaget bemærkninger til Miljørapporten.
Hvorfor netop den vedtagne plan er valgt ud fra de behandlede
alternativer.
Der er ikke behandlet alternative placeringsmuligheder for deponiet.
I det såkaldte 0-alternativ (hvor lokalplan 15-013 fortsat vil være gældende) kan der deponeres i endnu ca. 50 år. Herefter vil området henligge som landbrugsområde / naturområde, og der skal, i god tid inden
kapaciteten er opbrugt, findes et nyt deponeringsareal et andet sted.
Med den nye plan fordobles deponiets levetid fra 50 til 100 år. Endvidere vil området, efterhånden som det efterbehandles, overgå til naturformål med mulighed for at indrette fritidsaktiviteter.
Hvorledes de væsentlige miljøpåvirkninger af planen overvåges.
Overvågningen omfatter især følgende forhold:
- Deponiets endelige udformning som en beplantet bakkeø kontrolleres af kommunen.
- Beskyttede dyrearter udenfor deponiområdet overvåges løbende af
kommunen.
- Trafikintensiteten og trafikafviklingen vurderes løbende af kommunen.
- Det modtagne affald registreres og kontrolleres. Dette sker i henhold
til driftsinstruks og miljøgodkendelse.
- For perkolat og spildevand, registreres mængder og kemisk sammensætning mv. Det sker i henhold til miljøgodkendelsen, afledningstilladelsen og udledningstilladelsen.
- For grundvandet, foretages der både kontrol af vandstanden og vandets kvalitet, herunder også grundvandets strømningsretning. Dette
sker i henhold til miljøgodkendelsen.
- Støjen måles / beregnes på kommunens forlangende, så det sikres
at støjvilkårene overholdes.
- Monitering af deponigas vil ske efter kommunens forlangende.
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