
 

 

 

 
 
 
 
 

Til alle 
Folketingsmedlemmer 
Christiansborg 
København 
 
 

    Skive 19. november 2012.  
 
 
 
Kære MFer! 
 

På vegne af de fem kommuner, der er udpeget til en mulig placering af et atomaffaldsdepot tillader vi os 

endnu engang at rette henvendelse til jer. 
 
Vi gennemførte den 22. oktober en vellykket høring om dette problem, og vi har konstateret, at 
Sundhedsminister Astrid Krag har indkaldt til et møde med samtlige partier for at forholde sig til det 
mandat et enigt Folketing tre gange tidligere har vedtaget. 
 
Når mødet holdes, skyldes det, at der er rejst tvivl om dette mandat, fordi det tilsyneladende 

udelukkende retter sig imod en løsning for et slutdepot i et nedgravet depot. 
 
Det har flere partier sat spørgsmålstegn ved, og der er fra flere eksperter sået tvivl om, at dette er den 
rette løsning. 
 
Det er derfor magtpåliggende for os at slå fast, at det må være vigtigt for Folketinget, at der ikke her 

sker fejltagelser i form af for hastige beslutninger på et for spinkelt grundlag. 
 
Vi mener, at der er rejst begrundet kritik af den fremgangsmåde, der hidtil er anvendt – nemlig en dyr 

nedgravning i én af vore kommuner. 
 
Vi kan konstatere, at ministeren fortsætter som om intet er hændt: Undersøgelserne af de udpegede 
steder i stadig i fuld gang. Således er materiellet til prøveboringer gjort klar. 

 
Dette er ikke i orden. Vi mangler positiv medvirken fra den ansvarlige minister, og I kan gøre noget ved 
det. 

- Vi mener, at en nedgravning sætter os ude af stand til at sikre os mod miljøskader i fremtiden. 
- Vi mener, at det bør undersøges, om der findes en mulighed for anbringelse af affaldet i et 

overjordisk, kontrollerbart mellemdepot. 
- Vi mener, at tiden skal bruges til efterfølgende at søge en form for opgradering til genbrug. 

- Vi har noteret, at der findes andre lande med viden om denne form for deponi, og at de måske 
har plads til affaldet fra Risø. Dette bør vi lære af og, om muligt, købe os plads til. 

 
Vi er dog mest forundret over, at denne afsøgning af Folketingets mandat for håndtering af atomaffaldet, 
ikke med ét ord omtaler den uoprettelige påvirkning af et lokalsamfund, som vil blive resultatet. 
 

Vi vil på det kraftigste opfordre alle partier og medlemmer af Folketinget til at sætte sig ind i den 
situation, I kan være med til at sætte et lokalsamfund i. 
 
Vi har allerede i vore kommuner mærket reaktionen fra omverdenen over udsigten til at ende som 
slutdepot for det danske atomaffald.  
 
De reaktioner er ikke til at tage fejl af: 
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Det vil blive meget svært at udvikle et område med et sådant prædikat. Hvordan skal vi kunne tiltrække 

nye borgere, turister eller virksomheder, når de skal have et atomaffaldsdepot som nabo: 
 
Om det gælder turismen på Bornholm og i Kerteminde, bosætning og erhvervsliv i Struer og Lolland eller 
økologisk mejeri og RENT LIV i Skive! 
 

Vi anmoder om et ordentligt grundlag for beslutning, og vi forventer, at I sikrer en løbende inddragelse af 
os i processen. 
 
 
 
Med venlig hilsen 

 
 
 
 
Winni Grosbøll, borgmester i Bornholms Regionskommune: winni.grosboell@brk.dk, tlf.: 56 92 10 30 
Stig Vestergaard, borgmester i Lollands Kommune: stve@lolland.dk,  tlf.: 54 67 67 67 

Sonja Rasmussen, borgmester i Kerteminde Kommune: srm@kerteminde.dk,  tlf.: 65 15 15 00 

Niels Viggo Lynghøj, borgmester i Struer Kommune: nvl@struer.dk, tlf.: 96 84 81 00 
Flemming Eskildsen i Skive Kommune: fles@skivekommune.dk,  tlf.: 99 15 55 10 
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