Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2019 - 3168
Ref. MARBA/BEVCH/NIEHA
Dato: 24.11.2020

Tilsynsrapport
Virksomhedens navn

Affalds- og Genbrugscenter Rørdal

Virksomhedens adresse

Rørdalsvej 111B, 9220 Aalborg Øst

CVR nummer

29189420

Virksomhedstype

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

Tidspunkt for tilsynet

28.10.2020

Baggrunden for tilsynet

Basistilsyn

Varsling af tilsynet

Tilsynet var uvarslet

Deltagere fra virksomheden

Anne Marie Bach deltog i mandskabsbygning

Øvrige deltagere

-

Tilsynet udført af

Marianne Bager, Benedikte Vandsø Christensen

Tilsynet omfattede

Deponering anlæg og biaktiviteter

Materiale udleveret

Brev om uvarslet tilsyn blev udleveret ved tilsynet

Håndhævelser
Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser
afstedkommet af nærværende tilsyn.
Dato

Type

05-07-2017

Henstilling

28-10-2020

Henstilling

Beskrivelse af håndhævelsen
og status for opfølgning
Fyldpladsaffald indeholder bl.a. plastspande,
afløbsrør, rockwool og flamingo i større
mængder.
Forholdet er efterkommet.
Oplaget af have- og parkaffald og kompost skal
nedbringes.

Indberetninger om egenkontrol.
Virksomhedens indberetning af egenkontrol er fremsendt den 28. maj 2020.

Jordforurening
Miljøstyrelsen • Tolderlundsvej 5 • 5000 Odense C
Tlf. 72 54 40 00 CVR 25798376 • mst@mst.dk • www.mst.dk
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Der blev ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.
Liste over gældende afgørelser:
1. Revision af miljøgodkendelse for Affalds- og Genbrugscenter Rørdal, Aalborg Kommune
og overgangsplan - 12.12.2006.
2. Tillæg til miljøgodkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af
Affalds- og Genbrugscenter Rørdal, Rørdalsvej 111B, 9220 Aalborg Øst - 11.06.2008.
3. Afgørelse om anlægsklassificering - 14.03.2011.
Gennemgang af miljøforhold
Deponeringsanlægget
Det kan konstateres, at der siden sidste miljøtilsyn i 2017 er tilkørt store mængder affald til
deponiet.
Ved tilsynet blev observeret, at der fortsat sker modtagelse af affald. Der er tydelig
afmærkning af, hvortil hhv. ren jord, lettere forurenet jord samt bygge- og anlægsaffald skal
deponeres.

Figur 1: Der er tydelig skiltning af, hvor affaldsfraktioner skal deponeres.

Den 27. september 2020 har Affalds- og Genbrugscenter Rørdal ansøgt Miljøstyrelsen om, at
nedlukning af deponiet ønskes påbegyndt 31. marts 2021, og at biaktiviteterne ophører den
samme dato. Det er således hensigten, at deponiet nedlukkes inden kapaciteten er udnyttet.

Biaktiviteter
Nedenfor ses plads for modtagelse af have-parkaffald og bygge- anlægsaffald, hvilket ikke gav
anledning til bemærkninger.
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Figur 2: Plads for modtagelse af have-og parkaffald og bygge-og anlægsaffald.

Oplag af have- og parkaffald
Ved tilsynet kunne ses aflæsning af have-og parkaffald, og et større oplag af både ikke
neddelt og af neddelt have- og parkaffald. Oplagsmængderne er betydeligt større end ved
sidste tilsyn i 2017.
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Figur 3: Ovenfor ses 3 billeder af modtaget have-og parkaffald. Der er et meget stort
oplag.
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Ved en efterfølgende telefonsamtale med anlægget blev det oplyst, at grunden til de store
oplag dels skyldes, at der er kommet betydeligt større mængder af have-og parkaffald til
anlægget i forhold til samme periode i de foregående år, hvilket tilskrives corona, og dels, at
Reno Nord ikke har aftaget de samme mængde til forbrænding, som de plejer.
Af årsrapport for 2019 ses, at der de senere år ikke er fraført kompost i samme takt, som
affaldsmængder er tilført deponiet.
Miljøstyrelsen henstiller, at oplaget nedbringes hurtigst muligt.

Opsummering:
Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:
1. Det skal redegøres for, hvad der er årsag til, at oplaget af have- og
parkaffald har været stigende gennem de seneste 3 år.
Det henstilles, at oplaget nedbringes hurtigst muligt og inden
den 1. januar 2021.
2. Det skal redegøres for, om der er arealer, hvor der er sket slutafdækning
efter endt deponering herunder, om der er arealer, hvor der er sket
løbende slutafdækning jf. vilkår 54.
3. Status for tilført affald efter den 31. december 2019.
Ovennævnte redegørelser og en tidsplan for, hvornår oplaget af kompost og
have-parkaffald kan være nedbragt, skal fremsendes til Miljøstyrelsen inden
den 4. december 2020.
Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden
offentliggørelsen.
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