Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. MST-1272-01561
Ref. jemma/bevch
Dato: 10. september 2015

Tilsynsrapport
Virksomhedens navn

Reno Djurs I/S, Glatved

Virksomhedens adresse

Nymandsvej 11, 8444 Balle

CVR nummer

20217472

Virksomhedstype

5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t

Tidspunkt for tilsynet

18.06.2015

Baggrunden for tilsynet

Relateret tilsyn

Varsling af tilsynet

10. juni 2015

Deltagere fra virksomheden

Morten Therkildsen, Henrik Rolfsted og Steen Stentsøe
(COWI)

Øvrige deltagere

Svend Jørgensen (Entreprenørfirmaet Arkil)

Tilsynet udført af

Jens Møller Madsen og Benedikte Vandsø Christensen
Tilsyn med etablering ny etape III, A. Tilsyn med
udlægning af lermembran.

Tilsynet omfattede

I sammenhæng med tilsynet blev der holdt et møde
vedrørende igangsat revurdering af miljøgodkendelse
Reno Djurs I/S etape II a med tilhørende aktiviteter.
Referat fra mødet er fremsendt særskilt til Reno Djurs.

Materiale udleveret

Beskrivelse af projektet
Reno Djurs har igangsat etablering af ny etape III, A – Fase 1 af
deponeringsanlægget ved Glatved.
Den nye Fase 1 omfatter ca. 64.000 m2 fordelt på i alt 11 deponeringsenheder til
deponering af shredderaffald, blandet affald og forurenet jord.
Derudover planlægges der i fremtiden etableret yderligere 12 deponeringsenheder.
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Perkolatet fra de nye enheder vil sammen med perkolat fra de eksisterende
enheder på etape II A blive pumpet til den eksisterende perkolattank. Herfra
recirkuleres perkolatet over de aktive enheder til shredderaffald og blandet affald
eller bortpumpes til det offentlige spildevandssystem og herigennem til rensning
på Fornæs Renseanlæg ved Grenå.
Ubelastet overfaldevand fra enheder, der endnu ikke er taget i brug, samt perkolat
der er egnet hertil vil blive nedsivet i et nyt nedsivningsanlæg.
På vedlagte bilag A og B er angivet planer over udvidelsen.
På bilag B er angivet den udvidelse, der er omfattet af etape III, A.

Besigtigelse af arbejder med udvidelse med etape III, A
Besigtigelse af udlægning af lermembran

Her fremgår påbegyndt
udlægning af membran

Billede 1: Udlægning af lermembran

På besigtigelsestidspunktet var der påbegyndt udlægning af lermembran.
Transportledninger for perkolat

Billede 2: Transportledninger for perkolat
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Tank for opbevaring perkolat

Billede 3: Eksisterende perkolattank .
Fra perkolattanken fraføres perkolat til recirkulering eller bortpumpning til det
offentlige spildvandssystem.

Billede 4: Boring DGU. 81.277, (81212, B12 for grundvandsmonitering).
Af billede 4 fremgår boring for monitering af grundvand. Det er en boring der
fungerer som opstrøms boring for DONGS´s deponi Glatved
Boringen blev beskadiget ved udgravning i forbindelse med etablering af etape III,
A.
Boringen reetableres med en ny brønd, som det fremgår af billedet.
Placeringen af boringen fremgår af bilag B.
Sammenfatning
Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.
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