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Miljøkonsekvensrapport for Reno Nord Deponi, Rærup - be-
handling af høringssvar 

 

Miljøstyrelsen har i perioden den 12. november 2021 til 7. januar 2022 afholdt hø-

ring over miljøkonsekvensrapport samt udkast til miljøgodkendelse i sagen om ud-

videlse af Reno-Nord Deponi, etape II. 

 

Miljøstyrelsen har den 7. januar 2022 modtaget bemærkninger fra Aalborg Kom-

mune i forbindelse med høring over miljøkonsekvensrapport samt udkast til miljø-

godkendelse i sagen om udvidelse af Reno-Nord Deponi, etape II. Der er ikke ind-

kommet yderligere høringssvar. Kommunens bemærkninger besvares nedenfor. 

 

Aalborg Kommunes bemærkninger til miljøkonsekvensrapport og ud-

kast til miljøgodkendelse 

 

Nedsivningstilladelse 

Aalborg Kommune: Det kan oplyses, at Aalborg Kommune har meddelt nedsiv-

ningstilladelse til nedsivning af perkolat med enheder med mineralsk affald i form 

af asbest. Tilladelsen er meddelt den 14/10 2021. Der er også meddelt en vilkårs-

ændring til tilladelsen den 3/11 2021. Kopi af tilladelserne er fremsendt til Miljø-

styrelsen den 22/11 2021. 

 

Miljøstyrelsens besvarelse: Oplysningerne tages til efterretning. 

 

 

Pejling af grundvand 

Aalborg Kommune: Såfremt det ikke fremgår af miljøgodkendelsen bør der fast-

sættes krav om, at grundvandsspejlet skal pejles inden etape II idriftsættes, således 

at projektet bliver tilpasset det aktuelle grundvandsspejl. Måske der er taget højde 

for dette i vilkår B7 og B8? 

 

Miljøstyrelsens besvarelse: Det er en væsentlig forudsætning for Reno-Nords 

projektering af den nye deponeringsetape, at bunden af etapen etableres over det 

aktuelle maksimale grundvandsspejl, og Miljøstyrelsen vurderer derfor, at der 

ikke er behov for at sætte særlige vilkår til pejling af dette. 
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Moniteringsboringer 

Aalborg Kommune: Aalborg Kommune har den 2/7 2021 meddelt tilladelse til 

etablering af to permanente moniteringsboringer. Den 5/7 2021 er der meddelt vil-

kårsændring hertil af hensyn til risiko for forurening på jordoverfladen. Det vurde-

redes, at det oppumpede grundvand fra boringerne ikke måtte nedsives ved borin-

gerne, men i stedet skulle ledes til spildevandskloak.  

 

Miljøstyrelsens besvarelse: Miljøstyrelsen antager, at spildevandet kan afledes til 

spildevandskloak inden for kravene i virksomhedens eksisterende spildevandstil-

ladelse. Det ændrer dermed ikke på vurderingen af miljøpåvirkningerne fra ud-

videlsen af deponiet og Miljøstyrelsen finder på den baggrund ikke anledning til 

at foretage ændringer i udkastet til miljøgodkendelse.  

 

 

Ny vandløbsforbindelse 

Aalborg Kommune: Det kan oplyses, at Aalborg Kommune har meddelt tilladelse 

efter vandløbsloven til etablering af vandløbsforbindelse til Tilløb fra Horsensenge. 

Tilladelsen er meddelt den 1/7 2021 og er vedhæftet denne mail. 

 

Efterfølgende er der givet dispensation fra naturbeskyttelsens §3 til nedgravning af 

rørledning og etablering af to rense- og inspektionsbrønde i beskyttet natur. Di-

spensationen er meddelt den 5/10 2021 (se også bemærkninger fra Natur i neden-

stående) 

 

Miljøstyrelsens besvarelse: Oplysningerne tages til efterretning. 

 

 

Natur 

Aalborg Kommunes afdeling for natur er kommet med bemærkninger til udkast til 

miljøgodkendelse. 

 

Aalborg Kommune: Side 24 og bilag C (s. 177) kortene bør opdateres – overdrevet 

mangler.  

 

Miljøstyrelsens besvarelse: Kortene er opdateret med det nyregistrerede over-

drev. 

 

 

Aalborg Kommune: Side 25 Aalborg Kommune har d. 5 oktober 2021 meddelt di-

spensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til nedgravning af rørledningen.  

 

Miljøstyrelsens besvarelse: Oplysningerne tages til efterretning. 

 

 

Aalborg Kommune: Side 25 Med ”overdrev inden for deponiet” refereres der da til 

overdrevet på matr.nr. 1l Vesterladen, Horsens (og 1a)? I så fald, ser vi det gerne 

præciseret i afgørelsen. 

 

Miljøstyrelsens besvarelse: Der refereres til matr. nr. 1h Vesterladen, Horsens og 

teksten er derfor rettet til ”overdrev i kanten af deponiet”. 
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Aalborg Kommune: Side 25 Såfremt der med ”Etape II” refereres til det sted som 

selve deponeringen vil finde sted på – matrikel 1h Vesterladen, Horsens – skal 

sætningen slettes. Der skal ikke søges dispensation til deponering på matrikel 1h, 

da der ikke er beskyttet natur på denne matrikel.  

 

Miljøstyrelsens besvarelse: Teksten er slettet, idet § 3-områdernes udbredelse 

ikke berører matr. nr. 1h Vesterladen, Horsens.  


