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 Oversigtskort DGU Nr. 81.292 (M1): Boringen (markeret med rød cirkel) er placeret nord for hovedindgang til Reno Djurs, vest for administrationsbygningen, ved nordvestlige hjørne af hegn.

 Foto 1: Boring DGU Nr. 81.292 (M1) er placeret nord for hovedindgang til Reno Djurs ved nordvestlige hjørne af hegn. 

 Foto 2: Boring DGU. Nr. 81.292 (M1) er udført i Ø125 filterrør, placeret i et Ø300 mufferør, med betonlåg og låsestang (uden lås). 



 Oversigtskort Boring DGU Nr. 81.293 (M2): Boringen, markeret med rød cirkel, er placeret på den indvendige side af hegn ved etape I, på deponeringsanlæg Reno Djurs. Lilla farve markerer den afsluttede etape I. 

Foto 3: Boring DGU Nr. 81.293 (M2) er placeret tæt ved låge i hegn. 

 Foto 4: Boring DGU. Nr. 81.293 (M2) er udført i Ø125 filterrør, placeret i et Ø300 mufferør, med betonlåg og låsestang. 



 Oversigtskort Boring DGU Nr. 81.294 (M3): Boringen (markeret med rød cirkel) er placeret på deponeringsanlægget, nedenfor etape I (nedenfor skråning). 

 Foto 5: Boring DGU Nr. 81.294 (M3) er placeret nedenfor skråning. Der fører grusvej hen til boring. Markeringsstok markerer boring.  

 Foto 6: Boring DGU. Nr. 81.294 (M3) er udført i Ø125 filterrør, placeret i et Ø300 mufferør, med betonlåg og låsestang. 



 Oversigtskort Boring DGU Nr. 81.291 (M4): Boringen er placeret på deponeringsanlægget, nedenfor etape I, langs gennemgående intern forbindelsesvej.  

 Foto 7: Boring DGU Nr. 81.291 (M4) er placeret nedenfor skråning. Der fører grusvej hen til boring. Markeringsstok markerer boring.  

 Foto 8: Boring DGU. Nr. 81.291 (M4) er udført i Ø125 filterrør, placeret i et Ø300 mufferør, med betonlåg og låsestang. 



 Oversigtskort Boring DGU Nr. 81.318 (M7): Boringen er placeret på deponeringsanlægget, på den sydlige del af etape I, markeret med rød cirkel. Lilla farve markerer den afsluttede etape I.

 Foto 9: Boring DGU Nr. 81.318 (M7) er placeret ved kørevej ved den sydlige del af etape I. Der fører grusvej hen til boring.  

 Foto 10: Boring DGU. Nr. 81.318 (M7) er udført i Ø125 filterrør, placeret i et Ø60 betonrør med støbt bund, med 50 cm kvadratisk metallåg.   



 Oversigtskort Boring DGU Nr. 81.295 (M5): Boringen (markeret med rød cirkel) er placeret langs dens sydlige adgangsvej til deponeringsanlægget og til etape III. 

 Foto 11: Boring DGU. Nr. 81.295 (M5) er placeret langs den sydlige adgangsvej til anlægget, ca. 200 m udenfor deponianlæggets indhegning

 Foto 12: Boring DGU. Nr. 81.295 (M5) er udført i Ø125 filterrør, placeret i et Ø300 mufferør, med betonlåg og låsestang. 



 Oversigtskort Boring DGU Nr. 81.296 (M6): Boringen (markeret med rød cirkel) er placeret på ydersiden af det sydlige hegn om anlægget, bag ved en bom. 

 Foto 13: Boring DGU. Nr. 81.296 (M6) er placeret på et mindre plateau. Der er indkørsel fra Nymandsvej.

 Foto 14: Boring DGU. Nr. 81.296 (M6) er udført i Ø125 filterrør, placeret i et Ø300 mufferør, med betonlåg og låsestang. 



 Oversigtskort Boring DGU Nr. 81.297 (O19): Boringen (markeret med rød cirkel) er placeret nord for den centrale forbindingsvej på deponeringsanlægget. Adgang sker via kørevej på etape I. 

 Foto 15: Boring DGU. Nr. 81.297 (O19) er markeret med markeringsstok. 

 Foto 16: Boring DGU. Nr. 81.297 (O19) er udført i Ø125 filterrør, placeret i et Ø300 mufferør, med betonlåg. Der er et metallåg over boring. 



 Oversigtskort Boring DGU Nr. 81.191 (B1): Boringen (markeret med rød cirkel) er placeret uden for anlægget, på sydsiden af Glatved Strandvej, mellem Glatved Strandvej nr. 53 og 55. 

 Foto 17: Boring DGU Nr. 81.191 (B1) er placeret ca. 5 m fra asfalteret kørevej (Glatved Strandvej). 

 Foto 18: Boring DGU Nr. 81.191 (B1) har 3 indtag, placeret i 2 stk. Ø600 betonrør med støbt bund og 50 cm firkantet galvaniseret låg. Indtag 1 og indtag 2 er Ø125, Indtag 3 er Ø110.  



 Oversigtskort Boring DGU Nr. 81.192 (B2): Boringen (markeret med rød cirkel) er placeret på den sydlige side af Glatved Strandvej, nord for nedlagt vejebod beliggende Glatved Strandvej 63, tilhørende Nymølle stenindustrier. 

 Foto 19: Boring DGU. Nr. 81.192 (B2) er placeret ca. 5 m fra kørevej. 

 Foto 20: Boring DGU. Nr. 81.192 (B2 har 3 indtag, placeret i 2 stk. Ø600 betonrør med støbt bund og 50 cm firkantet galvaniseret låg. Indtag 1 er Ø125, Indtag 2 og indtag 3 er Ø63. 



 Oversigtskort Boring DGU Nr. 81.193 (B3): Boringen (markeret med rød cirkel) er placeret syd for nedlagt vejebod, Glatved Strandvej 63, tilhørende Nymølle stenindustrier. 

 Foto 21: Boring DGU. Nr. 81.193 (B3) ligger ud til kørevej. 

 Foto 22: Boring DGU. Nr. 81.193 (B3) har 3 indtag, placeret i 2 stk. Ø600 betonrør med støbt bund og 50 cm firkantet galvaniseret låg. Indtag 1 er Ø125, Indtag 2 og indtag 3 er Ø63. 



 Oversigtskort Boring DGU Nr. 81.194 (B4): Boringen (markeret med rød cirkel) er placeret ud for værkstedsbygning, tilhørende Nymølle stenindustrier, beliggende ved Glatved Strandvej, nordøst for deponeringsanlægget. 

 Foto 23: Boring DGU. Nr. 81.194 (B4) er placeret ved siden af Glatved Strandvej. 

 Foto 24: Boring DGU. Nr. 81.194 (B4) har 3 indtag, placeret i 2 stk. Ø600 betonrør med støbt bund og 50 cm firkantet galvaniseret låg. Indtag 1 er Ø125, Indtag 2 og indtag 3 er Ø63. 



 Oversigtskort Boring DGU Nr. 81.195 (B5): Boringen (markeret med rød cirkel) er placeret nordøst for anlægget, vest for Glatved Strandvej 63, tilhørende Nymølle stenindustrier.

 Foto 25: Boring DGU Nr. 81.195 (B5) er placeret vest for oplagsplads, der er beliggende vest for Glatved Strandvej 63. Oplagsplads befinder sig ca. 10 m fra boring.  

 Foto 26: Boring DGU Nr. 81.195 (B5) består af 2 stk. Ø600 betonrør med støbt bund og 50 cm firkantet galvaniseret låg. Der er 3 indtag. Indtag 1 er Ø125. Indtag 2 og indtag 3 er Ø63.  



 Oversigtskort Boring DGU Nr. 81.196 (M5): Boringen (markeret med rød cirkel) er placeret uden for hegnet, umiddelbart øst for anlægget. 

 Foto 27: Boring DGU. Nr. 81.196 (B6) er placeret langs den sydlige adgangsvej til etape III, øst for indhegningen til etape II. 

 Foto 28: Boring DGU. Nr. 81.196 (B6) har 3 indtag, placeret i 2 stk. Ø600 betonrør med støbt bund og 50 cm firkantet galvaniseret låg. Der er 3 indtag. Indtag 1 er Ø125. Indtag 2 og indtag 3 er Ø63. 



 Oversigtskort Boring DGU Nr. 81.189 (B7): Boringen (markeret med rød cirkel) er placeret øst for den sydlige adgangsvej til etape III. 

 Foto 29: Boring DGU. Nr. 81.189 (B7) kan køres til via kørevej. Billedet er taget fra nord mod syd.  

 Foto 30: Boring DGU. Nr. 81.189 (B7) har 3 indtag, placeret i 2 stk. Ø600 betonrør med støbt bund og 50 cm firkantet galvaniseret låg. Indtag 1 er Ø125. Indtag 2 og indtag 3 er Ø63. 



 Oversigtskort Boring DGU Nr. 81.190 (B8): Boringen (markeret med rød cirkel) er placeret umiddelbart vest for den vestlige indhegning af etape III. 

 Foto 31: Boring DGU. Nr. 81.190 (B8) er placeret uden for vestlig indhegning etape III, ved låge. Boringen har 3 indtag, placeret i 2 stk. Ø600 betonrør uden støbt bund og 50 cm firkantet galvaniseret låg. 

 Foto 32: Boring DGU. Nr. 81.190 (B8). Indtag 1 er Ø125 med taphane og fast pumpe med 240 V stik monteret. Indtag 2 er Ø125 og indtag 3 er Ø63. 



 Oversigtskort Boring DGU Nr. 81.207 (B9): Boringen (markeret med rød cirkel) er placeret nordøst for anlægget, vest for Glatved Strandvej 63, tilhørende Nymølle stenindustrier.

 Foto 33: Boring DGU Nr. 81.207 (B9) er placeret vest for oplagsplads, der er beliggende vest for Glatved Strandvej 63. Oplagsplads befinder sig ca. 10 m fra boring. Kørespor til boring. 

 Foto 34: Boring DGU Nr. 81.207 (B9) og boring DGU Nr. 81.208 (B9) har 3 indtag, placeret i 2 stk. Ø600 betonrør med støbt bund og 50 cm firkantet galvaniseret låg. BEMÆRK DGU NR. FOR INDTAG 1 er 81.208. DGU nr. for indtag 2 og indtag 3 er 81.207 (B9). Indtag 1 er Ø125, Indtag 2 og 3 er Ø63.  



 Oversigtskort Boring DGU Nr. 81.277 MANGLER. Er nedenstående en erstatningsboring??  Er 

 Foto 35: Boring XX placeret  umiddelbart nord for den sydlige kørevej til etape III. 

 Foto 36: Boring XX er udført i Ø63 filterrør, placeret i Ø600 betonrør med støbt bund og 50 cm firkantet galvaniseret låg.  



 Oversigtskort Boring DGU Nr. 81.213 (B13): Boringen (markeret med rød cirkel) er placeret neden for kørevej, på indersiden af hegnet, ved sydlig hegning af etape III. 

 Foto 37: Boring DGU. Nr. 81.213 (B13) er placeret umiddelbart nord for kørevej. Billedet er taget fra øst mod vest 

 Foto 38: Boring DGU. Nr. 81.213 (B13) er udført i Ø63 filterrør, placeret i Ø600 betonrør med støbt bund og 50 cm firkantet galvaniseret låg. Kørevej lige til boring. 



Oversigtskort Boring DGU Nr. 81.194 (B4): Boringen (markeret med rød cirkel) er placeret syd for sydlig indhegningen om etape III. Boringen kan lokaliseres fra kørevej langs sydlig hegn, etape III.  

 Foto 39: Boring DGU. Nr. 81.214 (B14) ligger højt i terrænet. Billede er taget fra øst mod vest.

 Foto 40: Boring DGU. Nr. 81.214 (B14) er udført i Ø63 filterrør, placeret i Ø600 betonrør med støbt bund og 50 cm firkantet galvaniseret låg.  



Oversigtskort Boring DGU Nr. 81.276 (B16): Boringen (markeret med rød cirkel) er placeret umiddelbart syd for sydlig indhegningen om etape III. Boringen kan lokaliseres fra kørevej langs sydlig hegn, etape III.  

 Foto 41: Boring DGU Nr. 81.276 (B16) er placeret ca. 10 meter syd for sydlig hegn, etape III (nær låge). 

 Foto 42: Boring DGU Nr. 81.276 (B16) ) er udført i Ø63 filterrør, placeret i Ø600 betonrør med støbt bund og 50 cm firkantet galvaniseret låg.  



 Oversigtskort Boring DGU Nr. 81.135 (O21): Boringen (markeret med rød cirkel) er placeret nord for Hoed Å, og ca. 120 m vest for adressen Nymandsvej 18A.

 Foto 43: Boring DGU. Nr. 81.135 (O21) er placeret i kanten af en lysning. Billedet er taget fra øst mod vest. 

 Foto 44: Boring DGU. Nr. 81.135 (O21) ) er udført i Ø125 filterrør, placeret i Ø1500 betonringe med støbt bund og betonlåg med Ø60 mandehul.  



 Oversigtskort Boring DGU Nr. 81.136 (O31): Boringen (markeret med rød cirkel) er placeret ved sydvestlige hjørne af lade, på adressen Nymandsvej 18A. 

 Foto 45: Boring DGU. Nr. 81.136 (O31): ligger højt i terrænet. Billede er taget fra øst mod vest. 

 Foto 46: Boring DGU. Nr. 81.136 (O31) er udført i Ø125 filterrør, placeret i Ø1500 betonringe med støbt bund og betonlåg med Ø60 mandehul.  



 Oversigtskort Boring DGU Nr. 81.137 (O41): Boringen (markeret med rød cirkel) er placeret ved t-kryds på Nymandsvej, beliggende syd for deponianlægget.  

 Foto 47: Boring DGU Nr. 81.137 (O41) er placeret ca. 3 meter nord fra vejkant, i skovkant. 

 Foto 48: Boring DGU Nr. 81.137 (O41) er udført i Ø125 filterrør, placeret i Ø1500 betonringe med støbt bund og betonlåg med Ø60 mandehul.  



 Oversigtskort Boring DGU Nr. 81.138 (O51): Boringen (markeret med rød cirkel) er placeret umiddelbart syd for Nymandsvej, syd for deponeringsanlægget, ved adressen Nymandsvej 20. 

 Foto 49: Boring DGU. Nr. 81.138 (O51) er placeret under et træ, ved indkørslen til adressen Nymandsvej 20. 

 Foto 50: Boring DGU. Nr. 81.138 (O51) er udført i Ø125 filterrør, placeret i Ø1500 betonringe med støbt bund og betonlåg med Ø60 mandehul.  



 Oversigtskort Boring DGU Nr. 81.139 (O61): Boringen (markeret med rød cirkel) er inde på deponeringsanlægget, neden for den afsluttede etape I, markeret med lilla. 

 Foto 51: Boring DGU. Nr. 81.139 (O61) ligger ved siden af kørevej under træ, vest for opsamlingsbeholder.

 Foto 52: Boring DGU. Nr. 81.139 (O61) er udført i Ø125 filterrør, placeret i Ø1500 betonringe med støbt bund og betonlåg med Ø60 mandehul.  



 Oversigtskort Boring DGU Nr. 81.140 (O71): Boringen (markeret med rød cirkel) er placeret midt på arealet, som RGS90 anvender, på deponianlægget.  

 Foto 53: Boring DGU Nr. 81.140 (O71) er placeret i terræn under Ø40 støbejernsdæksel, ca. midt på pladsen. Afstand fra dæksel til nordlig hegn er ca. 42 meter, og afstand fra opsamlingsbeholder til dæksel er ca. 36 meter. 

 Foto 54: Boring DGU Nr. 81.140 (O71) er udført i Ø125 filterrør, lukket med aftagelig top med rør. BEMÆRK værktøj nødvendigt for at løfte dæksel.  


