
affaldsdeponi
Reno djuRs etableReR nyt



hensigt

Reno djurs i/s ejer et areal på ca. 72 
ha ved glatved strand, hvor det nye 
affaldsdeponi etableres.

tilbage i forrige århundrede blev 
området brugt til indvinding af kalk, 
og senere sten og grus. i begyn-
delsen af 1980´erne blev en del af 
det udgravede område inddraget til 
såkaldt ”kontrolleret losseplads”. her 
er der deponeret ca. 2 mio. m3 affald. 
den gamle losseplads vil være i drift 
indtil 2009, hvor det nye anlæg 
åbner med yderligere plads til ca. 2 
mio. m3 affald. til senere udvidelse 
er der plads til ca. 4 mio. m3 affald.

”Den Danske affalDsmoDel”

det nye deponeringsanlæg i glatved 
bygger på en lokal beslutning, der 

samtidig ligger i forlængelse af den 
nationale miljøpolitik, som i priorite-
ret rækkefølge handler om: 

•  at reducere mængden af og miljø-
belastningen fra alle typer affald,

•  at føre mest muligt affald til gen-
anvendelse,

•  at udnytte energien i affald, der 
ikke kan genanvendes, ved for-
brænding, 

•  at deponere affald, der ikke kan 
genanvendes eller forbrændes. 

deponering er den lavest rangerende 
form for affaldsbehandling. Men 
selv i den mest raffinerede affalds-
strategi vil der være behov for at 
deponere affald.

i 2009 etableReR Reno djuRs et nyt 
affaldsdeponi ved glatved stRand

eksisterenDe anlæg,  
Der neDlukkes og  
efterbehanDles i 2009.  
aDgangsvej og  
bygninger bevares.
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hveM eR vi?
reno Djurs i/s er et kommunalt fællesskab,  

som varetager affaldshåndtering på Djursland.  
fællesskabet ejes af norddjurs og syddjurs kommuner.



areal for fremtiDig uDviDelse

areal for fremtiDig uDviDelse ny uDviDelse, Der åbner i 2009.
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havudsigt
nye anlæg skal placeres kystnært, hvor der ikke er 
grundvandsinteresser. Danske deponeringsanlæg  
skal som udgangspunkt være offentligt ejede. 



oveRsigt
ny udvidelse, deR åbneR i 2009.

indkøRsel til koMposteRingsanlæg

Celle til MineRalsk affald

Celle til ineRt affald/disponibel

vognvaskeanlæg
disponibelt

koMpost

koMpost

Celle foR faRligt affald
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foRplads til soRteRingshal

MelleMlageR foR foRbRændings-
egnet og genanvendeligt affald

skRåning Mod skel

soRteRingshal

disponibelt

Celle foR blandet affald

koMpost

koMpost

koMpost

Celle foR foRuRenet joRd
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pRinCip foR 
opbygning

Stenfaskine

Drængrus

HDPE Plastmembran, 1,5 mm

  

Deponeringsbund

Omgivende terræn

 

 

Evt. gasopsamling 

Slutafdækning

Deponeret affald

Grundvandsmonitering

 

Afsluttede celler Idriftværende celler

atMosfæRe

landjoRdlandjoRd

Renseanlæg, joRd, gRundvand og hav

 

ø90 Drænrør PEH Pn10

 

Lermembran, 0,5 meter 

gas til eneRgiudnyttelse
affald til genbRug
lugt
støj
støv
flyveaffald

affald
dRiftsMidleR   

(sand, gRus  
og bRændstof  

til MaskineR)

gas nedbøR

opsaMlet peRkolat

gRundvands niveau
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deponering af affald medfører en 
potentiel risiko for forurening af 
omgivelserne. når regnvand langsomt 
siver ned gennem deponeret affald, 
kommer det til at indeholde udvaske-
de stoffer fra affaldet. udvaskningen 
vil typisk forløbe over mange år. 
væsken, der dannes, kaldes perkolat.

perkolat kan forurene jord, 
grundvand, søer og åer, hvis det 
ukontrolleret siver ud fra depone-
ringsanlægget. Risikoen for at per-
kolat forurener omgivelserne, er det 
største potentielle miljøproblem ved 
deponering af affald. 

for at beskytte omgivelserne mod 
uønsket perkolat etableres depone-
ringsanlægget med en beskyttende 
membran under affaldet. 

Membranen under anlægget i 
glatved er en såkaldt komposit-
membran, som består af ler og 
plast. Membranen opsamler perkola-
tet, så det er muligt at måle indhol-

det af eventuelle skadelige stoffer. 
perkolat, som ikke overholder myn-
dighedernes grænseværdier for ned-
sivning, sendes via kloakledninger til 
rensning på fornæs Rensningsanlæg 
ved grenaa. 

nutiDens affalD må ikke blive kom-

menDe generationers problem

den beskyttende membran under 
affaldet holder ikke evigt. det gør 
dræn under affaldet og pumperne, 
som skal pumpe perkolatet til rens-
ning, heller ikke. al teknik må forven-
tes at svigte på et tidspunkt, og det 
vil ikke være praktisk muligt at udbed-
re ødelagte anlægsdele, som ligger 
under mange meter affald. derfor kan 
den langsigtede miljøbeskyttelse af 
et deponeringsanlæg ikke kun bygge 
på aktive, miljøbeskyttende systemer. 
det deponerede affald skal engang i 
fremtiden kunne overlades til sig selv, 
uden at miljøet lider skade.

det er et vigtig element i miljø-
beskyttelsen, at der kun deponeres 
affald med en sammensætning, så 
perkolatet i løbet af en periode på 
30 år er så rent, at det kan accepte-
res i omgivelserne. 

alle, der afleverer affald til depo-
nering, skal betale for det (”forure-
neren-betaler-princippet”). for at 
sikre, at nutidens borgere betaler 
alle omkostninger relateret til nuti-
dens affald, opkræves der en sikker-
hedsstillelse (kr. pr. ton) for alt affald 
til deponering. sikkerhedsstillelsen 
skal sikre, at den nødvendige kapital 
er til stede til at dække omkostnin-
ger til efterbehandling af affaldet i 
et 30-årigt tidsperspektiv.

Miljøtilsyn

i sin aktive periode udgør depone-
ringsanlægget en potentiel forure-
ningskilde. for at minimere forure-
neningsrisikoen har myndighederne 

opstillet en lang række betingelser 
for anlæggets indretning og drift. 
Miljøministeriet fører tilsyn med, at 
disse betingelser overholdes. 

inDretning og Drift

den væsentligste miljøbeskyttende 
faktor ved deponering er kendskabet 
til det affald, som deponeres. derfor 
modtager anlægget kun affaldsty-
per, optaget på en positivliste, som 
er godkendt af myndighederne. for 
visse affaldstyper skal der endvidere 
foreligge resultater af udvasknings-
forsøg, før affaldet kan accepteres til 
deponering. 

alt affald registreres elektronisk 
på en brovægt og kontrolleres ved 
modtagelse og aflæsning. det er 
ikke muligt at aflæsse affald, hvis 
ikke affaldet på forhånd er godkendt 
af Reno djurs´ personale. 

affald, der er testet og godkendt, 
deponeres på særskilte enheder, 

indsigt
hvad skeR deR, nåR deR deponeRes affald?
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ingen soRtepeR 
strategien for deponering af affald er, at enhver generation skal 
tage vare på sit eget affald, så det ikke udgør en miljømæssig 
trussel for kommende generationer. 



kontakt: 
Reno djuRs i/s
nyMandsvej 11

8444 balle

telefon 87 59 77 77
telefax 87 59 77 66

RenodjuRs@RenodjuRs.dk

telefontid:
Mandag-toRsdag kl. 8.00-15.00

fRedag kl. 8.00-14.00

FOtOS: MIcHAEL BErG, rEnO DjurS. DESIGn OG tryk: DAtAGrAF 

som hver især indeholder affald 
med samme karakteristika. fra hver 
enhed er der særskilt opsamling og 
kontrol af perkolat. 

som en integreret del af affalds-
deponiet er der bygget en særlig 
hal, hvor affald kan aflæsses med 
henblik på kontrol og eventuel sor-
tering, inden affaldet deponeres. 

alt personale på deponerings-
anlægget har modtaget specifik 
uddannelse målrettet mod aktivite-
ter på et affaldsdeponi.  

egenkontrol

det er meget vigtigt at kontrol-
lere det modtagne affald. samtidig 
udføres der løbende overvågning af 
en række andre væsentlige miljøfor-
hold, fx af kvaliteten af grundvan-
det under samt op- og nedstrøms 
deponeringsanlægget. der udføres 
også løbende miljøundersøgelser af, 

om dyre- og plantelivet i kattegat 
påvirkes af deponeringsanlægget. 

hvor kommer affalDet fra?

Reno djurs modtager affald til 
deponering fra borgere og virk-
somheder i norddjurs og syddjurs 
kommuner. en del af affaldet kom-
mer fra de 10 genbrugsstationer 
på djursland. endvidere modtages 
deponeringsegnet affald fra århus 
kommune. 

deR eR fleRe infoRMationeR   
på www.RenodjuRs.dk


