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Borgerne i Vindinge er bekymrede over at Nymølle Stenindustrier A/S har ansøgt om tilladelse til at
modtage og knuse 50.000 ton beton til genanvendelse.
Vi er meget overrasket over de bekymringer som ansøgningen har givet anledning til, idet projektet er
tænkt, som et lille pilotprojekt indenfor genbrug og cirkulær økonomi, med henblik på at spare på de
naturlige råstoffer og samtidigt hjælpe producenter af fabriksbeton med at få genanvendt de læs beton,
som der af en eller anden grund ikke kan afleveres på byggepladserne i tide. Ved at aflevere den friske
beton hos Nymølle og lade det hærde af, kan det genanvendes til at lave ny beton ved genknusning, det
er ren win-win, i forhold til at fremme den cirkulære økonomi, spare på naturressourcerne og samtidigt
være CO2 besparende.
I Nymølle Stenindustrier A/S er vi er naturligvis kede af de bekymringer det har givet anledning til i
Vindinge, og vi vil selvfølgelig gerne deltage i en konstruktiv dialog og herunder kigge på om der er
parametre der kan ændres på, men vi tænker, at projektet er blevet misforstået både mht. til
produktionsskala og den mulige miljøpåvirkning, idet der er tale om knusning af meget små mængder
svarende til mindre end 25.000 m3 beton, som næppe nogen i lokalområdet vil bemærke. Selve
knusningen vil kun foregå i maks. 5 dage 5 gange om året, og da vi forventer at det samme knuseværk
der allerede anvendes i grusgraven, lejlighedsvist kan omstilles til betonknusningen, så vil hverken
knusestøj eller støvbelastning blive større end ved den sædvanlige produktion i grusgraven. Nymølle
arbejder hele tiden på at mindske miljøbelastningerne og er pt. i gang med et projekt vedr. effektiv
støvdæmpning på køreveje mv. Endelig må vi understrege, at der udelukkende er tale om frisk beton,
der ikke indeholder PCB, eller andre miljøfarlige stoffer, der ellers kendes fra genanvendelse af beton
fra udtjente bygninger. Miljøpåvirkninger fra projektet vil således være forsvindende små set i forhold
til de store mængder sand sten og grus der pt. produceres årligt i Hedehusene Grusgrav.
Det er vores håb, at det politiske niveau i Roskilde Kommune vil støtte op om gode bæredygtige
projekter som dette. Vi vil meget gerne deltage i en dialog med involverede parter om projektet,
ligesom vi gerne vil forklare og forelægge detaljer for Plan & Teknikudvalget hvis dette er ønskeligt.
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