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Afgørelse om revideret positivliste for I/S Reno-Nord

Afgørelse
Ændring af positivlister
Med hjemmel i deponeringsbekendtgørelsen (BEK. nr. 1049 af 28. august 2013) §
15 stk. 5, fastsætter Miljøstyrelsen hermed efter anmodning tilføjelser og justeringer til positivlisten for blandet affald for I/S Reno-Nord, Reno-Nord Deponi.
Den ændrede positivliste er vedlagt som bilag.
De hidtidigt gældende positivlister fastsat i afgørelse af 6. juni 2016 udgår.
På positivlisten gældende for den særskilte enhed for blandet affald i henhold til
forudsætninger anført i afgørelse af 8. november 2011 tilføjes:
17 Bygnings- og nedrivningsaffald (herunder opgravet jord fra forurenede
grunde)

17 09 Andet bygnings- og nedrivningsaffald
17 09 04

Blandet bygnings- og nedrivningsaffald,
bortset fra affald henhørende under 17 09
01, 17 09 02 og 17 09 03

Brandtomtmateriale
(blandet affald med asbest/tagplader)

Baggrund for afgørelsen
Reno-Nord Deponi kan modtage affald fra brandtomter på enheder for både mineralsk og blandet affald. Tit vil det ikke være muligt at skille tagplader fra en brandtomt med det resterende bygningsmateriale, som nærmere bør placeres på en enhed for blandet affald.
På den baggrund forekommer det hensigtsmæssigt at optage EAK 17.09.04 på den
afgrænsede celle, således at brandtomtmateriale (blandet affald med asbest/tagplader) kan placeres sammen med det resterende asbestholdige affald.
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Yderligere opererer Reno-Nord Deponi med skærpede arbejdsmiljømæssige forhold
omkring enheder/celler med asbest, og en koncentration af disse fraktioner sikrer
større fokus og forsigtighed omkring deponeringen.
Reno-Nord Deponi drives i henhold til hidtidige positivlister af 6. juni 2016, miljøgodkendelse af 11. februar 1998 og revideret miljøgodkendelse af 27. december
2005.
Reno-Nord har fremsendt anmodning om optagelse af den ovenfor nævnte affaldstype på anlæggets positivliste.

Vurderinger
Miljøstyrelsen har vurderet anmodningen om optagelse af den pågældende affaldstype på anlæggets positivliste og finder, at den kan optages på positivlisten
den særskilte enhed for blandet affald i henhold til forudsætninger anført i afgørelse af 8. november 2011.

Høring
Udkast til afgørelsen har ikke været fremsendt i høring hos Aalborg Kommune,
idet den pågældende affaldsfraktion allerede modtages, og ændringen på positivlisten må betragtes som en hensigtsmæssig ændring, der vurderes ikke at ville ændre på det dannede perkolats sammensætning og i øvrigt er en bedring i arbejdsmiljømæssig sammenhæng.

Offentliggørelse
Afgørelsen annonceres ikke, men fremsendes direkte til de klageberettigede parter.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og fødevareklagenævnet af
 ansøgeren
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
 kommunalbestyrelsen
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af
www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk.
Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med
NEM-ID.
Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når
den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale
et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du
betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
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Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/).
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer
afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Klagen skal være modtaget senest den 26. maj 2021.

Med venlig hilsen
Peter Møller
Ingeniør

Bilag:
Opdaterede positivlister

Afgørelsen er sendt i kopi til:
Aalborg Kommune, CVR-nr. 2918 9420
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