Status

Vedtaget

Plannavn

Till. 22 til Kommuneplan 2009  Område til råstofindvinding, affaldsbehandling og deponering ved Glatved

Forslagsdato

12. november 2013

Høring start

20. november 2013

Høring slut

16. januar 2014

Dato for
vedtagelse

17. juni 2014

Dato for
ikrafttræden

30. juni 2014

Gælder for
hele
kommunen?

Nej

Formål

Der udarbejdes kommuneplantillæg 22 til Kommuneplan 2009 for Norddjurs Kommune for at bringe lokalplan 050707 i
overensstemmelse med kommuneplanens rammer.

Indhold

I henhold til lov om planlægning (LBK nr. 937 af 24. september 2009) foretages hermed følgende ændring: Rammeområde
7D2 ændres således, at der ved efterbehandling af arealer indenfor området kan retableres i en højde op til 50 m.
Rammeområderne 7R1 og 7H1 ændres ikke.

Retningslinjer
og
redegørelse

Retningslinje 5.13 Deponeringsanlæg.
Der sikres areal til deponeringsanlæg for affald ved Glatved.
Deponeringsanlæg skal indrettes som kontrollerede anlæg. Anlæggene skal lokaliseres på steder, hvor der ikke er risiko for
forurening af søer, vandløb, kystvande eller grundvand og under hensyntagen til til gældende drikkevandsinteresser.
Deponeringsanlæg skal som hovedregel lokaliseres i områder med begrænsede drikkevandsinteresser.
Affaldsindustri, der etableres i forbindelse med deponeringsanlæg for at sikre optimal sortering, behandling og
genanvendelse skal etableres under hensyntagen til de regler, der i øvrigt gælder for anlægstypen og for deponeringsanlæg.
Redegørelse.
Affaldsbehandlingen i Norddjurs Kommune sker på grundlag af den nationale prioritering: Først genanvendelse, dernæst
forbrænding med energiudnyttelse og til sidst deponering.
Tendensen på deponeringsområdet går i retning af færre, men større anlæg.
Affald, der ikke kan genanvendes eller forbrændes med energiudnyttelse, skal deponeres. Det sker på et deponeringsanlæg,
som er et afgrænset bygværk, hvor affald kan deponeres under kontrollerede og miljømæssigt forsvarlige forhold.

Miljøvurdering

Lokalplan og kommuneplantillæg for området skal miljøvurderes.

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:
7D2

7D2 Deponeringsanlæg mv., Glatved

Status

Aflyst

Plannummer

7D2

Plannavn

Deponeringsanlæg mv., Glatved

Anvendelse
generelt

Område til offentlige formål

Fremtidig
zonestatus

Landzone

Zonestatus

Landzone

Plandistrikt

Deponeringsanlæg

Max.
8,5 m bortset fra enkelte bygninger eller bygningsdele, hvis særlige hensyn til virksomhedens
bygningshøjde indretning eller drift nødvendiggør dette.
Anvendelse

Deponeringsanlæg for affald, affaldsindustri i forbindelse deponeringsanlæg samt
råstofindvinding

Bebyggelsens
omfang

De for depoterne, affaldsbehandlingen og råstofindvindingens drift nødvendige bygninger og
tekniske anlæg kan opføres

Særlige
bestemmelser

Arealet skal efter endt brug fremtræde i harmoni med det omliggende terræn. I takt med, at
opfyldningen afsluttes i overensstemmelse med principperne i landskabsplanen for området,
skal foretages jordafdækning, beplantning, tilsåning eller dyrkning af området.
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7D2 Deponeringsanlæg mv., Glatved

Status

Vedtaget

Plannummer

7D2

Plannavn

Deponeringsanlæg mv., Glatved

Anvendelse
generelt

Område til offentlige formål

Fremtidig
zonestatus

Landzone

Zonestatus

Landzone

Plandistrikt

Deponeringsanlæg

Max.
8,5 m bortset fra enkelte bygninger eller bygningsdele, hvis særlige hensyn til virksomhedens
bygningshøjde indretning eller drift nødvendiggør dette.
Anvendelse

Deponeringsanlæg for affald, affaldsindustri i forbindelse med deponeringsanlæg samt
råstofindvinding.

Bebyggelsens
omfang

De for depoterne, affaldsbehandlingen og råstofindvindingens drift nødvendige bygninger og
tekniske anlæg kan opføres

Særlige
bestemmelser

Arealet skal efter endt brug fremtræde i harmoni med det omliggende terræn. I takt med at
opfyldningen afsluttes i overensstemmelse med principperne i landskabsplanen for området,
skal der fortages jordafdækning, beplantning, tilsåning eller dyrkning af området.
Der kan retableres i en højde op til 50 m.
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