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1. SaGeN KoRT
Reno Djurs I/S har ansøgt Norddjurs Kommune om 
tilladelse til at udvide det nuværende deponerings-
anlæg ved Glatved strand. Udvidelsen sker i form 
af etablering af en ny etape III. Formålet er at sikre 
fortsat og langsigtet deponeringskapacitet. 

Udvidelsen er at betragte som et nyanlæg. etable-
ring af et sådant anlæg kræver, at der gennemfø-
res en vurdering af projektets virkning på miljøet 
(VVM), og at der meddeles en miljøgodkendelse. 

Udvidelsen kræver, at der gennemføres en vurde-
ring af projektets virkning på miljøet (VVM), og at 
der meddeles en miljøgodkendelse.

Som en del af projektet ønsker Reno Djurs I/S at 
ændre det fremtidige landskab i forhold til de 
bestemmelser om landskab, som er indeholdt i den 
gældende lokalplan for området. en ændring af det 
landskab, som allerede er planlagt, vil kræve, at 
der tages stilling til en ny landskabsplan for områ-
det, og at der vedtages en ny lokalplan. 

Norddjurs Kommune er myndighed i forhold til 
både VVM, miljøgodkendelse og lokalplan.

Hvem er reno Djurs I/s?
Reno Djurs I/S er et kommunalt fællesskab, som 
ejes af Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune. 
Reno Djurs I/S’ formål er at sikre behandling af det 
affald, som opstår i kommunerne. en del af Reno 
Djurs I/S’ formål er således at sikre kapacitet til 
deponering af affald. 

Reno Djurs I/S er som ”specialkommune” en del 
af den offentlige forvaltning. Reno Djurs I/S er en 
selvstændig juridisk enhed med en politisk valgt 
bestyrelse. 

Reno Djurs I/S er omfattet af de regler, som gælder 
for offentlig virksomhed, herunder bl.a. forvalt-
ningsloven og lov om offentlighed i forvaltningen. 

I medfør af miljøbeskyttelsesloven har kommu-
nerne ansvaret for at tilvejebringe deponeringska-
pacitet. Dette kan ske enten ved selv at etablere 
kapaciteten eller ved at indgå i et samarbejde med 
andre kommuner. 

Det er et krav i miljøbeskyttelsesloven, at alle nye 
deponeringsanlæg skal være offentligt ejede. Det 
gælder også udvidelser af eksisterende anlæg, som 
kan sidestilles med nyanlæg.

Hvorfor veD GlAtveD?
området ved Glatved Strand har siden 1980 været 
benyttet til deponering af affald. området er af 
myndighederne udpeget som den bedst egnede 
placering for et deponeringsanlæg i Østjylland. Den 
vurdering baseres på relativ stor afstand til naboer, 
kystnær beliggenhed og ingen særlige grundvands-
interesser i området. 

BAGGrunD for projektet
I sommeren 2009 idriftsatte Reno Djurs I/S en nyt 
og tidssvarende deponeringsanlæg. Samtidig blev 
den gamle og utidssvarende losseplads fra 1980 
lukket. 

På det nye anlæg fra 2009 deponerer Reno Djurs 
I/S en række forskellige affaldstyper på særskilt af-
grænsede ”celler”. Hver af disse celler har forskel-
lig restlevetid, alt efter mængden af tilført affald. 
Den celle, som forventes at blive opfyldt hurtigst, 
har en restlevetid på ca. 6 år. 

På grund af dels usikkerhed i prognoserne for frem-
tidens affald, dels et forventet langt tidsperspek-
tiv fra skitseprojektering til idriftsættelse af nye 
celler, har Reno Djurs I/S igangsat planlægningen af 
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den næste udvidelse af deponeringsanlægget. De 
første celler i den nye udvidelse forventes idriftsat 
om ca. fem år. 

Driften af det nuværende anlæg vil fortsætte i en 
årrække herefter. 

 
 
 
 
2. BeSKRIVelSe aF PRojeKTeT
Hvor?
Projektet omfatter etablering af nye deponerings-
enheder på matr. nr. 2k, Glatved by, Hoed. arealet, 
som ejes af Reno Djurs I/S, udgør ca. 27 ha.

Projektet omfatter endvidere muligheden for  
en fremtidig udvidelse på det tilstødende areal 
(matr. nr. 2b, Glatved by, Hoed). Dette areal ejes 
af Nymølle Stenindustrier a/S.  

Fig. 1: Luftfoto med angivelse af Reno Djurs I/S’ deponeringsanlæg ved Glatved Strand. Området, hvor der planlæg-

ges nye celler til deponering af affald, er angivet med rødt. 

Ny udvidelse, som  
forveNtes åbNet i 2016

igaNgværeNde aNlæg, 
som er åbNet i 2009

gammelt aNlæg, 
som er Nedlukket i 2009.  
adgaNgsvej og  
bygNiNger bevares.

areal for fremtidig  
udvidelse

areal for fremtidig 
udvidelse
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Den kommende VVM-redegørelse vil omfatte area-
ler, som allerede er udlagt til deponerings-formål i 

den gældende lokalplan for området (lokalplan nr. 
116):

Fig. 2: Kort fra den nuværende lokalplan over områdets opdeling, anvendelse og efterbehandling. Området, hvor 

der planlægges nye celler til deponering af affald, er angivet med rødt.  

lokalplanen fastslår følgende for de pågældende 
områders anvendelse:

område 2 (ejer: reno Djurs)
lokalplanbestemmelse: Området må kun anvendes 
til råstofindvinding og deponi. Råstofferne skal 
udnyttes inden eventuel deponering.

Råstofferne i dette område er udnyttet, og området 
er delvist retableret efter afsluttet råstofindvinding. 

område 1A (ejer: nymølle stenindustrier)
lokalplanbestemmelse: Område 1A må kun anvendes 
til råstofindvinding samt deponi for slagger, flyve- 
aske og afsvovlingsprodukter fra kraftværksdrift.

Område 1A har været anvendt dels til råstofind-
ving, dels til specialdeponering af affald fra røggas-
rensning fra Studstrupværket, jf. kontrakt herom 
mellem Nymølle Stenindustrier og DoNG energy. 
Såvel råstofindvindingen på arealet som deponerin-
gen af røggasaffald er ophørt. Depotet for røggas-
affald er nedlukket og efterbehandlet jf. gældende 
regler herom. 

HvAD omfAtter projektet?
Projektet omfatter etablering af deponeringsenhe-
der m.v. i den nuværende lokalplans område 2, jf. 
nedenstående figur.
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Deponeringsenhederne etableres som membranbe-
lagte arealer, hvorfra det regnvand – perkolat – der 

gennemtrænger affaldet, kan opsamles. Bundmem-
branen opbygges efter nedenstående principper:

Fig. 3. Princip for opbygning af deponeringsenheder

Ud over etablering af deponeringsenhederne om-
fatter projektet følgende:

•  Komposteringsanlæg
•  Måle- og reguleringsbygværk (til prøvetagning og 

disponering af perkolat)
•  Perkolattank (til oplagring af perkolat inden 

afledning til fx renseanlæg)
•  Arealreservation til muligt fremtidigt behand-

lingsanlæg for perkolat
•  Nedsivningsanlæg til overfladevand og perkolat
•  Adgangsvej

Tilsvarende anlægskomponenter som de oven for 
beskrevne indgår i dag som en del af deponerings-
anlæggets etape II. 

Stenfaskine
Drængrus

HDPE Plastmembran, 1,5 mm

 
Deponeringsbund

Omgivende terræn
 

Evt. gasopsamling 
Slutafdækning
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ø90 Drænrør PEH Pn10

Lermembran, 0,5 meter 

gas til energiudnyttelse
affald til genbrug
lugt
støj
støv
flyveaffald

affald
driftsmidler   
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grundvands niveau
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PoTeNTIelle MIljØPåVIRKNINGeR
forurenInG Af kAtteGAt
Det nye anlæg etableres med tæt bundmembran, 
så perkolat (= det regnvand, som siver gennem det 
deponerede affald), kan opsamles. Det opsamlede 
perkolat analyseres og ledes på grundlag af analy-
serne til egnet behandling. Forurenet perkolat vil 
blive ledt til Fornæs Renseanlæg ved Grenaa via 
den nuværende pumpeledning. 

Med de nuværende standarder for etablering af 
bundmembran forventes mindst 99 % af perkolatet 
at blive tilbageholdt. Perkolat, som måtte lækkes 
fra bundmembranen, vil blive ført med grundvan-
det til Kattegat. 

Reno Djurs I/S og DoNG energy gennemførte i 2011 
en fælles undersøgelse af deponeringsaktiviteter-
nes eventuelle påvirkninger af Kattegat. Undersø-
gelsen formål var at detektere en eventuel marin 
forurening gennem en undersøgelse af udsatte 
blåmuslinger, som er gode indikatorer for forure-
ning, eftersom muslinger filtrerer store mængder 
vand, hvorved eventuelle forurenende stoffer vil 
blive opkoncentreret i muslingerne. Undersøgelsen 
konkluderede, at der ikke kunne påvises påvirkning 
af muslingerne fra deponierne. 

Som led i VVM-redegørelsen vil konsekvenserne for 
forurening af Kattegat blive belyst.  

forurenInG Af GrunDvAnD
Som led i VVM-redegørelsen vil konsekvenserne for 
grundvandsforholdene blive belyst. I miljøgodken-
delsen vil der – ligesom i dag – blive fastsat vilkår 
om løbende kontrol af grundvandskva-liteten.  

støj
Projektet omfatter ikke nye støjende aktiviteter i 
forhold til i dag, men da aktiviteterne vil foregå på 
andre arealer, vil konsekvenserne kunne opleves 
anderledes end i dag. Som led i VVM-redegørelsen 
vil støjbelastningen for omgivelserne blive belyst. 
I miljøgodkendelsen vil der – ligesom i dag – blive 
fastsat grænseværdier den maksimale støjpåvirk-
ning af omgivelserne.  

luGt
På det nye anlæg vil der foregå samme aktiviteter, 
som der i dag foregår på deponeringsanlæggets 
etape II. I miljøgodkendelsen vil der – ligesom i dag 
– blive fastsat grænseværdier for lugt. 

trAfIk
lastbiladgang til arealet vil som i dag ske via Reno 
Djurs’ indkørsel på Nymandsvej. Det nye anlæg 
forventes ikke at generere øget trafik i forhold til 
i dag. Trafikbelastningen vil blive vurderet i VVM-
redegørelsen. 

 
 
 
 
laNDSKaB oG NaTUR
ny lAnDskABsplAn
Den gældende lokalplan for området – Grenaa 
Kommunes lokalplan nr. 116 – fastlægger, hvorledes 
området efter afslutning af deponeringen i områ-
det skal retableres. I den forbindelse er der bl.a. 

fastlagt bestemmelser om landskabets udformning 
og beplantning. 

Reno Djurs I/S har ladet en landskabsarkitekt 
udarbejde et forslag til ny landskabsplan for hele 
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lokalplanområdet. Den nye landskabsplan tager ud-
gangspunkt i de to helt grundlæggende forhold for 
lokalitetens historie – råstofindvinding og depone-
ring – og forsøger herigennem at tilføre den ople-
velse det vil være, at ”stå i bunden af råstofgraven 
og på toppen af deponiet”. Herved fremhæves den 
kulturhistorie, som anlægget er en væsentlig del 
af. en oplevelse af kulturhistorien som landmærke 
og udflugtsmål langt ud i fremtiden.

Forslaget til landskabsplan vil indebære et markant 
øget deponeringsvolumen, fortrinsvis i områderne 
1a, 2 og 4, som allerede planlægningsmæssigt er 
udlagt til deponering. I den nuværende lokalplan 
må der deponeres op til kote ca. 25, mens terræ-
net i det nye forslag løftes op til kote 40. 

Både VVM-redegørelse og forslag til lokalplan vil 
indeholde visualiseringer af forslaget til ny land-

skabsudformnings indvirkning på det omgivende 
landskab. 

Miljø- og Teknikudvalget i Norddjurs Kommune har 
givet accept af, at der kan arbejdes videre med en 
markant landskabsplanlægning 

Som et forslag til markant landskabsudformning 
indgår en kunstigt skabt ”pyramide”, som vil kunne 
blive op til 75 m høj. Det vil derfor ikke udeluk-
kende være et spørgsmål om, hvorvidt anlægget 
vil kunne ses fra omgivelserne, men i lige så høj 
grad hvordan det vil kunne bidrage til oplevelsen af 
områdets kultur og historie. 

Hvis ”pyramiden” skal etableres, vil det først ske, 
når området er fuldt udnyttet til deponeringsfor-
mål. Med den nuværende opfyldningstakt forventes 
det først at ske om ca. 100 år. 

Fig. 4. Forslag til ny landskabsplan for deponeringsområdet.   1:4500
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KaPacITeT 
Inden for rammerne af den nuværende lokalplan 
udgør Reno Djurs´ restkapacitet på egne arealer 
ca. 5 mio. m3. Den største del af denne kapacitet 
findes på arealer, som planlægningsmæssigt er 
udlagt til deponeringsformål; men hvor der imid-
lertid endnu ikke foreligger konkrete projekter, og 

dermed ej heller hverken VVM-redegørelse eller 
miljøgodkendelse. 

Forslaget til en ny landskabsplan indebærer en for-
øgelse af den nuværende restkapacitet med 40 %. 

 nuv. lokalplan ny landskabsplan forskel (+)
område 1 a (Nymølle) 1.854.918 5.024.465 3.169.547
område 2 (Reno Djurs) 699.738 3.044.134 2.344.396
område 4 (Reno Djurs) 4.449.561 6.337.285 1.887.724

 Total i dag Total ny  
reno Djurs i alt 5.149.299 9.381.419 4.232.120

 Restkapaciteten siger imidlertid ikke i sig selv noget 
om restlevetiden, eftersom levetiden alene er  
betinget af, hvor hurtigt restkapaciteten udnyttes. 

I 2011 modtog Reno Djurs I/S 77.000 tons affald 
til deponering. Med tilsvarende tilførsel af affald i 
kommende år, og med en gennemsnitlig rumvægt 
for affaldet på 1 t/m3, svarer det til en restlevetid 
for deponeringsanlægget på mere end 100 år. 

Det siger næsten sig selv, at der ikke kan laves  
meningsfulde prognoser for et så langt tidsperspektiv. 

Der er forhold, der taler for, at affaldsmængderne 
til deponering vil falde i de kommende år. Den 
øgede ressourcebevidsthed vil højst sandsynligt 
indebære, at affaldstyper, som i dag ikke kan 
genanvendes eller energiudnyttes, vil kunne det i 
fremtiden.

Omvendt er der forhold, der taler for, at flere  
danske deponeringsanlæg vil lukke i de kommende 
år. Herefter vil kun store og miljøeffektive anlæg 
blive opretholdt. 

I den sammenhæng er det Reno Djurs’ vurdering, 
at deponeringsanlægget i Glatved i stadig større 
grad vil opnå position som et regionalt anlæg, som 
betjener et større opland end i dag. Det skyldes 
kombinationen af en miljømæssigt set gunstig  
lokalisering, et teknologisk set opdateret anlæg, 
stor restkapacitet og ikke mindst lave priser.

Under alle omstændigheder bør der efter Reno 
Djurs’ opfattelse sikres en optimal udnyttelse  
af den ressource, som de udlagte arealer til  
deponeringsformål ved Glatved repræsenterer. 
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oM PRoceSSeN
HvAD er vvm?
Forkortelsen VVM står for vurdering af virknin-
gen på miljøet. Inden udvidelsen af Reno Djurs’ 
deponeringsanlæg kan realiseres, skal der med 
udgangspunkt i en VVM-redegørelse foreligge en 
VVM-tilladelse og nødvendige miljøgodkendelser, 
som kan gives på baggrund af Norddjurs Kommunes 
myndighedsbehandling. 

Formålet med VVM-redegørelsen er at give det 
bedst mulige grundlag for både en offentlig debat 
og for den endelige beslutning om projektet. Des-
uden skal VVM-redegørelsen gøre rede for, hvilke 
foranstaltninger, der skal tages for at modvirke 
eller nedbringe uønskede virkninger af projektet på 
miljøet. VVM-redegørelsen skal undersøge, beskrive 
og vurdere projektets direkte og indirekte virknin-
ger på mennesker, fauna og flora, jordbund, vand, 
luft, klima og landskab, materielle goder og kultur-
arv, samt samspillet mellem ovennævnte faktorer.

VVM-redegørelsen skal indeholde en beskrivelse 
af mulige afværgeforanstaltninger til at undgå, 
mindske eller kompensere for eventuelle negative 
påvirkninger. VVM-reglerne er nærmere beskrevet 
i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1510 af 15. 
december 2010. 

HvAD er mIljøvurDerInG?
Norddjurs Kommune skal udarbejde kommuneplan-
tillæg og lokalplan for den planlagte udvidelse af 
Reno Djurs’ deponeringsanlæg. Forslagene til disse 
skal miljøvurderes i henhold til loven om miljøvur-
dering af planer og programmer (Miljøministeriets 
lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009). 
Resultatet skal afrapporteres i en miljørapport.

koorDIneret vvm-reDeGørelse oG  
mIljøvurDerInG
Der er stor grad af overlap i kravene til VVM-
redegørelsen for deponeringsanlæggets udvidelse 

og miljøvurderingen af forslagene til kommune-
plantillæg og lokalplan for udvidelsen. Derfor har 
Norddjurs Kommune besluttet at gennemføre de ad-
ministrative processer parallelt og rapportere resul-
taterne i en rapport, der opfylder såvel kravene til 
en VVM-redegørelse og kravene til en miljørapport.

vIGtIGe emner, Der vIl InDGå I  
vvm-reDeGørelsen
•  Er der relevante alternative placeringer til  

placeringen ved Glatved Strand?
•  Hvad sker der, hvis anlægget ikke etableres  

(0-alternativet)
•  Hvordan kommer landskabet til at se ud?
•  Hvordan berøres lokalområdet og naboer af  

udvidelsen?
•  Kommer der øget trafik i lokalområdet, og  

hvordan bliver adgangs- og vejforhold?
•  Hvilke risikopåvirkninger giver projektet  

anledning til, og skal der udlægges risikozoner  
i kommuneplantillægget?

•  Hvordan undgås uacceptable miljøpåvirkninger? 
•  Kan spildevandsudledningen fra anlægget rum-

mes i kommunens renseanlæg, og kan uforurenet 
overfladevand udledes til lokal recipient?

•  Hvilke tilladelser og plangrundlag kræver projektet?

vI vIl Gerne Høre DIn menInG
Har du idéer og forslag til, hvilke miljøforhold, der 
skal fokuseres særligt på i VVM-redegørelsen, eller 
har du forslag til alternativer til projektet, der skal 
undersøges? 

Vi skal have dine ideer og forslag som brev eller  
e-mail senest den 27. juni 2012. Forslag og idéer 
skal sendes til:

Norddjurs Kommune
Torvet 3
8500 Grenaa
e-mail: norddjurs@norddjurs.dk


