Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen
Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby
#BREVFLET#

Affaldsdepot i Rærup
Deltag i debatten!
Udvidelse af deponeringsanlæg - Reno Nords Deponi i Rærup
Reno Nord har søgt Aalborg kommune om tilladelse til at udvide deponeringsanlægget i Rærup. Udvidelsen er omfattet af VVM-reglerne.
Det betyder, at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg med VVM-redegørelse (Vurdering
af Virkninger på Miljøet) og Miljøvurdering (MV) der muliggør udvidelsen.
Derfor gennemføres en fordebat, hvor alle i perioden fra 5. juni til 3. juli 2013 har mulighed for,
at komme med ideer, synspunkter og forslag til brug for den videre planlægningsproces.
Beskrivelse af projektet
Reno Nord er en affalds- og energivirksomhed, som behandler affald fra borgere og virksomheder i 5 nordjyske kommuner (Aalborg, Jammerbugt, Brønderslev, Rebild og Mariagerfjord).
Reno Nords opgaver er at brænde affald og producere el og fjernvarme af energien samt sørge for miljørigtig deponering af affald på deponiet i Rærup.
Reno Nord forventer, at der fremover vil være mangel på deponeringskapacitet i regionen,
bl.a. på grund af skærpede krav til deponeringsanlægs beliggenhed. Reno Nord ønsker derfor
at forøge deponeringsvolumen, så max-højden på anlægget ændres fra p.t. 20 m til 25 m. Det
skønnes, at deponiområdet (kapaciteten) herefter kan "holde" i yderligere 50-60 år.
En vigtig del af projektet er efterbehandlingsplanen. Området skal, efter retablering, fremstå
som naturområde i form af en langstrakt bakkeø. Beplantningen skal tilpasses, så området
kan bruges som både udkigssted og til fritidsaktiviteter, fx til ski- og kælkebakke, til mountainbiking og til drageflyvning. Store dele af bakkeskrænten mod Limfjorden bliver friholdt for træbeplantning, da de relativ stejle, sydvendte og lysåbne flader udgør en særlig værdifuld biotoptype.
Så vidt muligt bliver området efterbehandlet i etaper, så deponeringen præger landskabet
mindst muligt.
Projektet indebærer formentlig, at Reno Nord inden for området skal etablere nye og mere
centralt placerede modtagefaciliteter, herunder også administrations- og velfærdsbygning mv.
Selve afgrænsningen af anlægsområdet og det lokalplanlagte område ændres ikke, bortset fra
højden.
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Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse
Ved visse anlægstyper, der kan påvirke miljøet væsentligt, skal kommunen offentliggøre et forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse. VVM står for ”Vurdering af Virkninger på Miljøet”.
En VVM-redegørelse skal belyse såvel kortsigtede som langsigtede virkninger på omgivelserne, herunder:
• Forhold for befolkning, dyr og planter.
• Jord-, vand-, luft og klimatiske forhold.
• Omfanget af trafik og transport.
• Kulturarven.
• Landskabet.
• Afledte virkninger på samfundsøkonomien.

Hvad kigger vi særligt på i denne sag?
VVM-redegørelsen skal blandt andet indeholde en beskrivelse og vurdering af følgende forhold:
•
Landskab
•
Grundvand
•
Overfladevand

Kommuneplan
Projektet er omfattet af kommuneplanens rammer "5.9.T1 Nordjyllandsværket og affaldsdepoter". Ifølge rammebestemmelserne kan deponeringen på lossepladsen foregå i op til 25 m's højde, som ønsket af Reno Nord. Der
skal således ikke ændres på kommuneplanens rammebestemmelser.
Lokalplan
Udvidelsen forudsætter en ændring af lokalplanen på grund af, at højden øges. Lokalplanprocessen vil forløbe
parallelt med VVM-processen.
Miljøgodkendelse
Der skal meddeles en ny miljøgodkendelse til anlægget. Godkendelsen kan først meddeles, når VVM- og lokalplanprocessen er afsluttet.
Foreløbig tidsplan
Med udgangspunkt i fordebatten vil Aalborg Kommune igangsætte en mere detaljeret planlægning for anlægget.
En sådan planlægning vil omfatte et forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse/miljørapport samt et
udkast til en VVM-tilladelse og udkast til miljøgodkendelse.
Planerne forventes udsendt i en 8 ugers offentlig høring i foråret 2014. Det forventes at planerne kan godkendes
endeligt i efteråret 2014.
Offentliggørelse
Fordebatten vil blive offentliggjort i ugeaviser dækkende området den 5. juni 2013 og på kommunens hjemmeside www.aalborgkommune.dk under annoncer.
Deltag i debatten
Hvis du har spørgsmål til planlægningen eller projektet kan du kontakte Teknik- og Miljøforvaltningen, Lone Pedersen, tlf. 99 31 24 27, lop-teknik@aalborg.dk
Du kan fremsende idéer, synspunkter og forslag. De skal være modtaget senest den 3. juli 2013 på:
e-mail: plan.byg@aalborg.dk
eller pr. brev til:
Teknik- og Miljøforvaltningen
Plan & Byg
Stigsborg Brygge 5
Postboks 219
9400 Nørresundby
Vi foretrækker elektronisk post (e-mail).

Venlig hilsen
Lone Pedersen
Civilingeniør
Tlf. direkte 9931 2427
Mail: lop-teknik@aalborg.dk

