
Procesplan for etablering af et dansk slutdepot for lav- og mellemak-

tivt affald – april 2013 
 

Nuværende status 

31. januar 2013 – offentliggørelse af omegnsstudier. 

Arbejdsgruppen offentliggjorde omegnsstudierne den 31. januar 2013. Der blev ikke 

afgivet indstilling om indsnævring af feltet af mulige områder for et slutdepot. 

 

Forinden offentliggørelsen blev de berørte kommuner på embedsmandsniveau orienteret 

ved en præsentation af resultaterne af omegnsstudierne, de ekstra boringer mv. 

 

Ved offentliggørelsen blev rapporterne lagt på ministeriets hjemmeside.  

 

Uge 6 - februar 2013 – møde med borgmestre 

Møde med borgmestrene fra de 5 berørte kommuner og Roskilde Kommune. Det aftaltes, 

at arbejdsgruppen inddrager kommunerne i det videre arbejdet.  

 

Uge 12 - marts 2013 – møde med borgergrupper 

Møde med borgergrupperne fra de 5 kommuner vedr. den reviderede proces m.v.  

 

Uge 14 - april 2013 – møde med partierne 

Møde med partierne vedr. den reviderede proces, resultaterne af omegnsstudierne m.v. 

 

Fremtidig proces  

April - maj 2013 

De strategiske miljøvurderinger (SMV) forberedes/påbegyndes. 

 

Sonderingerne m.h.p. deponering i udlandet planlægges/påbegyndes. 

 

Vurdering af mulighed for etablering af mellemlager planlægges/påbegyndes i arbejds-

gruppen. 

 

April/maj 2013 - ultimo 2013/primo 2014 – SMV 

Fase 1. Scoping, her fastlægges indholdet af miljøvurderingen (hvilke miljømæssige 

forhold m.v., der især ventes påvirket af planen). I denne fase høres alle berørte 

myndigheder (herunder berørte nabolande) samt – såfremt planmyndigheden ønsker det 

- NGO’er. Høringsfristen er 4 – 6 uger.  

 

Fase 2. Miljørapport, der udarbejdes miljørapport, hvor den eller de sandsynlige 

væsentlige miljøpåvirkninger, som må forventes at kunne opstå som følge af planens 

realisering, fastlægges, beskrives og vurderes. Heri indgår også evt. virkninger uden for 

det geografiske område, som planen dækker. Endeligt indgår beskrivelse af 0-

alternativet, d.v.s. den situation, hvor planen ikke gennemføres. 

 

Fase 3. Høring af offentligheden og berørte myndigheder. Høringsperioden er minimum 8 

uger. 
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Side 2 

Fase 4. Sammenfattende redegørelse mhp vedtagelse af planen. Som grundlag for 

politisk vedtagelse af planen udarbejdes en sammenfattende redegørelse for, hvordan 

miljøhensyn er integreret i planen og hvordan miljørapporten og de indkomne høringssvar 

er taget i betragtning, samt hvorfor den plan, der er indstillet til vedtagelse, er valgt på 

baggrund af de rimelige alternativer, der har været behandlet. Endeligt beskrives, 

hvorledes man vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger, som planens realisering 

ventes at afstedkomme.  

 

April/maj 2013 - ultimo 2013/primo 2014 – vurdering af mellemlagerløsning 

Fase 1. Fastlæggelse af rammer for vurdering af mellemlagerløsning, her fastlægges, 

hvilke undersøgelser vedr. depotkoncept, geologi, sikkerhedsanalyser m.v., der er behov 

for.  

 

Fase 2. Yderligere undersøgelser  

 

Fase 3. Afrapportering og arbejdsgruppens vurdering.  

 

Ultimo 2013/primo 2014 – vedtagelse af plan og offentliggørelse af plan og 

sammenfattende redegørelse 

Arbejdsgruppen forelægger dels indstilling om de bedst egnede områder m.h.p. forslag til 

projekteringslov på baggrund af de strategiske miljøvurderinger, dels vurdering af 

mulighed for en mellemlagerløsning som den hollandske.  

 

Den sammenfattende redegørelse og miljørapporten offentliggøres sammen med den 

politiske beslutning om enten fortsat slutdepotproces eller valg af mellemlagerløsning.  

 

Der er klagefrist vedr. den sammenfattende redegørelse på 4 uger.  

 

Scenario I – politisk beslutning om fortsat slutdepotproces 

Primo 2014 

På grundlag af arbejdsgruppens indstilling og på baggrund af den gennemførte høring i 

medfør af SMV-reglerne udarbejdes forslag til projekteringslov. I projekteringsloven 

reserveres områderne, og der gives hjemmel til projektering, grundige udredninger, inkl. 

VVM, offentlig høringsfase m.v. 

  

På grundlag af arbejdet under projekteringsloven vil der ultimo 2016 kunne træffes 

politisk beslutning om anlæggets endelige udformning, placering o.s.v., og derefter 

udarbejdes forslag til anlægslov, som vil være grundlag for, at det egentlige anlægsarbej-

de med depotet kan sættes i gang.  

 

Scenario II – politisk beslutning om mellemlagerløsning 

Primo 2014 

På grundlag af arbejdsgruppens vurdering af mulighederne for en mellemlagerløsning 

fremsættes beslutningsforslag om at gå videre ad dette spor.  

 

Efter vedtagelse heraf udarbejdes på baggrund af arbejdsgruppen vurdering af 

mulighederne for en mellemlagerløsning og yderligere studier et planforslag om 

mellemlagerløsning, hvor geografiske placeringsmuligheder er udpeget. Planforslaget 

forelægges politikerne ultimo 2014.  

 



 

 

 

 

 

Side 3 

Der udarbejdes strategisk miljøvurdering af planforslaget, som ventes tilendebragt medio 

2015/ultimo 2015.  

 

Efter den strategiske miljøvurdering kan udarbejdes forslag til projekteringslov ultimo 

2015.  

 

[Eksportsporet undersøges sideløbende med SMV og arbejdet under projekterings-

loven.] 


