
     

 

Resumé af møde med borgergrupperne den 18. marts 2013 
 

Følgende deltog i mødet: Minister for sundhed og forebyggelse Astrid Krag; Bo 

Haxthausen, Borholm; Bodil Waagensen, Lolland; Jørgen Lindø, Kerteminde; Ben-

dy Poulsen, Thyholm; Søren Vester, Thise; Anders Rask, Skive Vest; direktør Ole 

Kastbjerg Nielsen, Dansk Dekommissionering; specialkonsulent Haraldur Hannes-

son, Statens Institut for Strålebeskyttelse; chefkonsulent Peter Gravesen, GEUS; 

afdelingschef Svend Særkjær, kontorchef John Erik Pedersen, ministersekretær 

Camilla Tanghøj, specialkonsulent Tove Kjeldsen, fuldmægtig Jeppe Troels Ber-

ger. 

 

Ministeren indledte mødet med en redegørelse for den hidtidige proces, beslutning 

om ændring af processen samt den fortsatte proces. Ministeren gav herefter ordet 

til borgergrupperne.  

 

Borgergrupperne ved Søren Vester stillede herefter de fremsendte spørgsmål:  

 

Ad spørgsmål 1, tidlig borgerinddragelse i SMV: 

Ministeren redegjorde for reglerne på området og oplyste, at det var aftalt med 

borgmestrene, at kommunerne får en fast kontakt med arbejdsgruppen. Ministeren 

henviste borgergrupperne til at søge indflydelse via deres kommuner. 

 

Anders Rask opfordrede til, at man tager tættere kontakt med borgergrupperne.  

 

Ad spørgsmål 2, hvilken myndighed, der skal stå for SMV: 

Ministeren oplyste, at der er en proces i gang vedr. dette spørgsmål.  

 

Ad spørgsmål 3, giver ændret proces behov for ny Folketingsbeslutning:  

Ministeren redegjorde for, at der har været en proces, hvor det blev vurderet, at 

Folketinget kunne oplyses om den aftalte ændring ved brev. Derudover vil der blive 

nye møder med partierne, hvor de informeres om processen.  

 

Ad spørgsmål 4, kan eksisterende beslutningsproces rumme undersøgelse 

af mellemlagring og foregår denne undersøgelse på lige fod med slutdepone-

ring og undersøgelse af udenlandssporet: 

Bodil Waagensen fandt, at det ville være rigtigst med en ny Folketingsbeslutning, 

hvor man stoppede processen vedr. slutdepot, mens man undersøger de andre 

spor.  

 

Ministeren oplyste, at det har været overvejet nøje, om der skulle ny folketingsbe-

slutning til, men da alle partier er enige om den ændrede proces, er mandatet på 

plads. 

  

Bo Haxthausen forhørte sig om, hvorvidt undersøgelser af alle spor vil være lige 

seriøse.  
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Side 2 

Ministeren bemærkede hertil, at vi ikke undersøger noget med venstre hånd. Hun 

bemærkede ligeledes, at Folketinget vil træffe den endelige beslutning om, hvilken 

vej vi skal gå, når mulighederne er undersøgte.  

 

Ad spørgsmål 5, vil hele landet potentielt være i spil vedr. en mellemlager 

løsning: 

Ministeren oplyste, at man nu skal se på, hvilke krav en 100 årig løsning stiller. 

Ministeren oplyste videre, at der nu skal laves SMV for 6 + 1 område, og parallelt 

hermed undersøges muligheden for mellemlagring. Hun oplyste videre, at partierne 

vil blive inddraget i beslutningen om, hvilken løsning man skal gå videre med til sin 

tid. Hun oplyste videre, at hun ikke p.t. kunne sige, hvornår det besluttet at gå i den 

ene eller anden retning.  

 

Ad spørgsmål 6, hvem er tovholder på undersøgelse af udlandsspor:  

Ministeren oplyste, at der er en proces i gang vedr. dette spørgsmål, og at Uden-

rigsministeriet vil have en rolle.  

 

Borgergrupperne efterspurgte at blive inddraget i processen. Ministeren oplyste 

hertil, at hun ikke kunne love informationer om processen i udlandet, idet de oplys-

ninger hun fik, var under skærpet fortrolighed.  

 

Ad spørgsmål 7, inddrages økonomiske kalkuler i valget af løsning:  

Ministeren pointerede at sikkerheden er det vigtigste. Borgergrupperne efterlyste, 

at man så på socioøkonomiske forhold i vurderingen af løsningerne. Ministeren 

pointerede, at det netop indgår i scoping forud for SMV at udpege socioøkonomi-

ske forhold, man ønsker medtaget.  

 

Ad spørgsmål 8, uvildig gennemgang af dansk slutdeponeringskoncept: 

Ministeren oplyste, at det indgik i beslutningsgrundlaget, at et internationalt eks-

pertpanel skal inddrages for at granske processen og de tekniske forhold omkring 

evt. etablering af et slutdepot.  

 

Ad spørgsmål 9, oprettelse af affaldsfond: 

Ministeren redegjorde for, at hun ikke umiddelbart kan se fordelen ved en sådan 

fond, da det er staten, som skal betale for etablering og drift af et depot for Risø 

affaldet.  

 

Bendy Poulsen påpegede den psykologiske værdi af, at der er sikkerhed for, at et 

depot vedligeholdes og drives forsvarligt i hele depotets levetid.  

 

Ad spørgsmål 10, studietur til Holland: 

Ministeren fandt det bedst, at det er fagfolk, som ser på depotløsninger. Når der 

skal træffes beslutning om løsning, skal Folketinget ind over, og så kan det ikke 

udelukkes, at der i Folketingsudvalgene kan være interesse for studietur.  

 

Ad spørgsmål 11, kommende proces, herunder borgerinddragelse:  

Ministeren redegjorde for den obligatoriske inddragelse i SMV, VVM, lovhøring 

m.v., herunder muligheden af inddragelse via sin kommune, som er obligatorisk 

høringspart.  

 



 

 

 

 

 

Side 3 

Borgergrupperne efterlyste yderligere information og inddragelse. Ministeren sva-

rede, at man ville få mere konkret information, når processen er lidt længere frem-

me. Hun pointerede videre, at SMV’en skal laves ordenligt og ikke hastes igennem.  

 

Borgergrupperne opfordrede til, at der blev lagt ud på nettet, når ministeren kom-

mer med udtalelser om slutdepotsagen.   

 


