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Følgende deltog i mødet: Minister for sundhed og forebyggelse Astrid Krag; borg
mester Niels Viggo Lynghøj, Struer Kommune; borgmester Flemming Eskildsen, 
Skive Kommune; borgmester Sonja Rasmussen, Kerteminde Kommune; borgme
ster Stig Vestergaard, Lolland Kommune; 2. viceborgmester Torben Rønne
Larsen, Bornholms Regionskommune; borgmester Joy Mogensen, Roskilde Kom
mune; direktør Ole Kastbjerg Nielsen, Dansk Dekommissionering; chefkonsulent 
Kaare Ulbak, Statens Institut for Strålebeskyttelse; chefkonsulent Peter Gravesen, 
GEUS; afdelingschef Svend Særkjær, særlig rådgiver Allan Wessel Andersen, 
kontorchef Jakob Krogh, konsulent John Erik Pedersen, ministersekretær Carlo V. 
Andersen, specialkonsulent Tove Kjeldsen. 

Ministeren indledte mødet med at redegøre for processen siden sidste møde i fe
bruar. Ministeren redegjorde herunder for udbud af konsulentbistand til den strate
giske miljøvurdering. Ministeren bemærkede her, at der var lagt særligt vægt på at 
inddrage kommuner og borgergrupper ud over det, loven kræver. Ministeren oply
ste, at arbejdet med et beslutningsgrundlag for en mellemlagerløsning er påbe
gyndt bl.a. med besøg på udenlandske mellemlagre. Der vil blive udarbejdet et 
beslutningsgrundlag på generisk (overordnet) niveau, hvor der ikke vil blive peget 
på bestemte lokaliteter. Det venter, til det evt. er besluttet at gå videre ad det spor. 
Ministeren oplyste, at undersøgelser af muligheden for at deponere alt affaldet i 
udlandet er igangsat i regi af Udenrigsministeriet. Der er i den forbindelse udarbej
det en liste over depoter for lav- og mellemaktivt affald, som fortsat er i drift, og 
hvor der kan være ekstra kapacitet. 

Ole Kastbjerg Nielsen, Peter Gravesen og Kaare Ulbak orienterede om et netop 
gennemført studiebesøg på det hollandske mellemlager for radioaktivt affald. For
skellen i forhold til et dansk mellemlager er imidlertid, at man har A-kraftværker, og 
derfor opbevarer højradioaktivt, brugt brændsel. Det oplystes, at man vil trække på 
hollandske erfaringer ved udarbejdelse af et beslutningsgrundlag for en mellemla
gerløsning. Det oplystes, at mellemlageret ligger i et industriområde. På spørgsmål 
herom oplystes, at man venter at tage på studiebesøg på lagre i hhv. Nordfrankrig 
og Nordtyskland. Vedrørende spørgsmål om kriterier for udvælgelse af områder i 
Holland oplystes, at man havde valgt som et kriterium at placere lageret uden for 
tæt beboede områder. 

Ministeren gav herefter ordet til borgmestrene. 

Flemming Eskildsen takkede på alle kommuners vegne for invitationen. Han efter
spurgte en aftale om, hvordan der ageres. Han synes ikke, der har været den nød
vendige åbenhed i processen, herunder den dialog, der er nødvendig, men at der 
snarere har været tale om orientering af kommunerne. De seks kommuner har 
derfor indgået en samarbejdsaftale, hvor de kræver en mere åben proces, da man 
er bange for, at der pludseligt kommer uventede ændringer i proces m.v. Kommu-
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nerne er derfor ikke tilfredse med blot at blive inddraget mere i SMV'en. De mener, 
at en atomaffaldskommission vil give større accept af processen. 

Stig Vestergaard takkede for ministerens gennemgang og udtrykte tilfredshed med 
at sporene undersøges parallelt, samt at man ser på erfaringer fra andre lande. 

Joy Mogensen tilkendegav, at hun fortsat fandt, at eksperters faglige vurdering af 
sikkerhedsspørgsmålene skal være afgørende for den valgte løsning. Hun efter
spurgte en vurdering af sikkerhedsniveau for de tre scenarier i forhold til hinanden. 

Niels Viggo Lynghøj tilkendegav, at kommunerne har et dybfølt ønske om at kom
me tættere ind i processen. Han efterspurgte en SMV for mellemlagerløsningen. 

Sonja Rasmussen tilkendegav, at hun ikke forstod, hvorfor ministeriet har spurgt 
kommunerne om, hvad de ønsker inddraget i en SMV, når det står i loven, at alt 
skal med. 

Astrid Krag svarede på indlæggene, at det er en sag, som har kørt i over ti år. Det 
er også muligt, at noget undervejs kunne have været grebet anderledes an. 

Vedrørende orientering versus dialog, så er kommunerne spurgt, hvad kommuner
ne synes er væsentligt i en SMV. Ministeren efterlyste, at kommunerne selv melder 
konkrete ting ind, som de ønsker drøftet, og at de må sige til, hvis der er noget i 
beslutningsprocessen, de synes, de bør inddrages i. 

Ministeren tilkendegav herefter, at der ikke i forbindelse med udbuddet indtil videre 
ikke har været noget relevant at blive inddrage i endnu, men at de vil blive inddra
get, når der foreligger en konkret tidsplan. 

Ministeren tilkendegav videre, at hun vil inddrage løbende, når der er relevante, 
nye informationer, men at der jo også vil være lange perioder, hvor der ikke er nye 
oplysninger eller beslutninger, der skal træffes, hvilket ofte er tilfældet i en lang
strakt proces, som der er tale om. Ministeren opfordrede endvidere til en tæt, lø
bende dialog på embedsmandsplan. 

Kaare Ulbak oplyste vedrørende sikkerhedsniveau for de tre scenarier, at der for 
alle tre skal ske vurdering heraf, og at det er helt afgørende, at sikkerheden er i 
orden for det anlæg, der vælges. Det er også en dansk forpligtelse af sikre, at et 
anlæg, som der evt. deponeres i i udlandet, lever op til vores sikkerhedskrav. 

Astrid Krag tilkendegav, at hun ikke fandt en atomaffaldskommission hensigts
mæssig. Der vil på anden vis ske grundig inddragelse af berørte områder, og der 
vil blive inddraget internationale eksperter senere, sådan som det også fremgår af 
beslutningsgrundlaget fra 2009. Så ministeren mente, at relevante synspunkter og 
eksperter vil blive dækket af med den igangsatte proces 

Ministeren tilkendegav videre at processen skal fortsætte som planlagt med tre 
spor, og oplyste, at hvis mellemlagerløsning senere vælges, så skal vi igennem en 
tilsvarende samme proces som ved slutdepot (SMV m.v.). 
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Afslutningsvis gentog ministeren opfordringen til kommunerne om at komme med 
input, hvis de mener, der er noget, der skal med i overvejelserne. 


