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Reno Djurs I/S har bedt COWI om en kvalitativ vurdering af effekterne ved at der 

gennemføres yderligere råstofindvinding på Nymølle Stenindustris areal beliggen-

de mellem deponeringsanlæggets nye Etape III, A, den eksisterende Etape II, A og 

DONGS deponeringsanlæg. 

Der tages i nærværende udgangspunkt i en forventning om, at en sådan påtænkt 

råstofindvinding – hovedsageligt af sten og grus - vil ske ved en lignende proces 

som Nymølle Stenindustri tidligere har benyttet det område, hvor Etape III, A nu er 

under etablering. På denne baggrund forventes det,  

› at der vil være tale om våde udgravninger (under grundvandsspejlet og uden 

grundvandssænkning) til stor dybde – dvs ned til kote ca. -10 

› at der vil blive foretaget afskylning af finere materialer i skyllesøer 

› at der ved efterfølgende retablering vil blive fyldt op med rejekt fra aktiviteter-

ne – typisk finere materialer (silt, sang og evt grus) 

Effekt under råstofindvindingen: 

Ved etableringen af deponeringsanlæggets Etape III, A er der etableret en rand-

vold ind mod det påtænkte indvindingsareal. Denne randvold er mellem 2,5 og 4-5 

m høj set i forhold til det eksisterende terræn på indvindingsarealet og er etableret 

helt op til skellet. Såfremt der under indvindingsaktiviteterne bliver gravet for tæt og 

dybt til skel vil der være en oplagt risiko for stabilitetsskred af deponeringsanlæg-

gets randvold – en risiko som kan forøges pga den eksisterende grundvandsstrøm 

i området. 

Ligeledes befinder der sig en række moniteringsboringer på indvindingsarealet 

som der vil være en stor risiko for beskadiges, hvorved de dels skal retableres og 

dels at kontinuiteten af tidsserierne fra moniteringen brydes. Disse boringer er vig-

tige i sammenhæng med den samlede monitering af området og depoterne herpå. 

Udgravningsaktiviteterne forventes at medføre, at grundvandsspejlet under depo-

neringsanlægget vil blive sænket noget – måske omkring 0,5 m. Dette vurderes 

dog ikke at udgøre en risiko for deponeringsanlægget. 
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Effekt efter råstofindvindingen; 

Ved tilbagefyldningen af finere materialer i skyllehuller og efter opgravninger under 

vandspejlet vil det indfyldte materiale typisk lejre sige meget løst medmindre der 

gøres særlige tiltag. De geotekniske egenskaber af et sådant løst lejret materiale er 

ringe sammenlignet med den nuværende situation. På sigt er indvindingsområdet 

udlagt til deponering af affald. Det vil derfor til den tid være nødvendigt at gennem-

føre jordfordringsaktiviteter i form af udskiftning, dybdekomprimering eller lignende. 

Erfaringerne fra etableringen af Etape III, A har vist, at sådanne arbejder er særde-

les bekosteligt. Etableringen af et fremtidigt deponeringsanlæg på området pålæg-

ges således unødigt store omkostninger. 

Afhængigt af hvor stort et område på indvindingsarealet der udgraves vil tilbage-

fyldning med finere materialer – som jo vil være en konsekvens af indvindingen –

give en større modstand mod den naturlige grundvandsstrøm under overfladen. 

Det er vores vurdering, at dette vil betyde en højere grundvandsstand under det 

netop etablerede deponeringsanlægs Etape III, A Fase 1. Det er i sagens natur 

vanskelligt at kvantificere en sådan stigning særligt præcist uden gennemførelse af 

modelberegninger og nærmere viden om tilbagefyldningens udstrækning og mate-

rialets natur. Vores umiddelbare vurdering er, at en stigning på 0,5 – 1,0 m umid-

delbart nord for skel vil være sandsynlig. En sådan stigning vurderes ikke at kunne 

påvirke deponeringsanlæggets dybestliggende dele, men er stigningen væsentligt 

mere kan det ikke afvises. En sådan stigning vil også kunne tvinge grundvands-

spejlet op over terræn (kote ca. 2,5 m) i skel. 

Medmindre der tilbagefyldes med deciderede ler-materialer vurderes det ikke 

sandsynligt at størrelsen af det samlede grundvandsflow vil blive ændret.  

Dog vil grundvandsstrømmen formodentlig i højere grad blive tvunget vest hhv   øst 

om de indfyldte materialer end tilfældet er nu, hvor der er en forholdsvis ensartet 

strømning mod sydøst, som sydligst på området drejer mere direkte ud mod Katte-

gat. 

Igen vil dette formodentligt påvirke de fremtidige resultater af monitering i boringer-

ne. 


