
     

 

Resumé af møde med borgmestrene vedr. slutdepot 
 

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; borgmester Winni Grosbøll, Bornholms 

Regionskommune; borgmester Joy Mogensen, Roskilde Kommune; direktør Ole 

Kastbjerg Nielsen, Dansk Dekommissionering; chefkonsulent Kaare Ulbak, Statens 

Institut for Strålebeskyttelse; chefkonsulent Peter Gravesen, GEUS; departe-

mentschef Per Okkels, afdelingschef Svend Særkjær, særlig rådgiver Thomas 

Sæhl, kontorchef John Erik Pedersen, ministersekretær Camilla Tanghøj, special-

konsulent Tove Kjeldsen. 

 

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

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

til borgmestrene.  

 

Winni Grosbøll fremhævede vigtigheden af, at kommunerne inddrages, da det er et 

område, som borgerne er meget optaget af. Hun foreslog, at kommunerne i et tid-

ligt stadie - og inden høringsfasen - kommer ind i forbindelse med afgrænsningen 

af, hvad SMV’en skal indeholde. Winni Grosbøll stillede også spørgsmål ved, om 

man kan nå en grundig SMV inden udgangen af 2013. 

 

Ministeren var positiv over for at inddrage kommunerne så tidligt som muligt. Mini-

steren tilkendegav ligeledes at det er mere vigtigt, at SMV’en gøres ordentligt, end 

at den er færdig ved udgangen af 2013.  

 

Winni Grosbøll stillede spørgsmål ved, hvilket affald man forventede at lagre i slut-

depotet, herunder særligt om de 233 kg. kunne tænkes inkluderet. Hun fandt, at et 

depot med holdbarhed på 300 år i givet fald ikke ville være tilstrækkeligt, og stillede 

spørgsmål ved, hvorvidt der også efter henfald vil være miljøskadelige stoffer. 

 

John Erik Pedersen oplyste, at man i forstudier har overvejet mulighederne for 

deponering, såfremt man ikke kunne deponere de 233 kg. i udlandet.  

 

Ole Kastbjerg oplyste, at for det kortlivede affald, som udgør hovedparten, er hen-

faldstiden højst 300 år. Ole Kastbjerg bekræftede, at der efter henfald vil være 

miljøskadelige stoffer i form af fx bly, som skal sikres.  

 

Flemming Eskildsen støttede ønsket om dialog og bemærkede, at dialog med bor-

gergrupperne også er vigtigt. Det er derfor vigtigt for kommunerne med så meget 

viden som muligt for at kunne respondere i forhold til borgergrupperne.  

 

Ministeren var positiv over for dialog med kommunerne og opfordrede kommuner-

ne til at sende en mail, hvis der fx var tekniske eller processuelle spørgsmål, man 

ønskede svar på.  
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Side 2 

Stig Vestergaard takkede for, at ministeren tager et møde med borgergrupperne, 

da inddragelse af borgerne er vigtigt for processen.  

 

Joy Mogensen var meget interesseret i, hvilken rolle Risø spiller som 0-alternativ, 

idet hun gik ud fra, at Risø ikke pludseligt var inde som mulig deponeringssted.  

 

Ministeren oplyste, at Risø indgår som følge af SMV reglerne, hvor de 6 områder 

skal holdes op imod 0-alternativet, dvs. hvis man ikke gør noget og lader affaldet 

blive på Risø.  

 

Winni Grosbøll pointerede, at det også betød, at de 6 øvrige skal holdes op mod 0-

alternativet og hvis 0-alternativet er bedre end nogen af de 6 områder, så er Risø 

ikke ude af betragtning.  

 

Sonja Rasmussen spurgte til planerne vedrørende eksport af affaldet, og hvem der 

tager sig af dette.  

 

Ministeren oplyste, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse er tovholder på den 

samlede depotsag, men at det er Udenrigsministeriet, som har kompetencerne til 

aktivt at forfølge eksportsporet.  

 

Winni Grosbøll, Niels Viggo Lynghøj og Stig Vestergaard stillede spørgsmål om 

nedgravning af affaldet. Der blev spurgt til geologiens betydning, hvis man vælger 

overfladedepot frem for depot i dybden. Mellemlagring blev også fra nogle kommu-

ners side fremhævet som et ønske. 

 

Ministeren oplyste, at der ikke er taget beslutning om depotkoncept endnu. Et slut-

depot kan både placeres over eller tæt på jordoverfladen og dybere nede. Ministe-

ren udtrykte håb om, at borgmestrene ville medvirke til, at der ikke tegnes et forkert 

billede af sagen ved at fremstille det som om depotkoncept (over/under jord bl.a.) 

er besluttet.  

 

Peter Gravesen, GEUS oplyste, at man har fundet områder, som kan rumme de i 

forstudierne foreslåede depotkoncepter. Han oplyste, at selv om man vælger over-

flade- eller overfladenært depot vil der være behov for en geologi, som kan hindre 

nedsivning fra depotet, hvis der opstår utætheder.  

 

Ministeren rundede mødet af med en opsummering af aftalerne vedrørende ind-

dragelse af kommunerne. Der vil blive etableret kontakt med kommunernes tekni-

kere - herunder også fra Roskilde Kommune, med henblik på at der løbende kan 

være dialog og udveksles oplysninger. 

 

Flemming Eskildsen efterspurgte også løbende dialog på politisk niveau. Ministe-

ren fandt, at evt. møder skulle finde sted, når der var noget at mødes om. Hvis 

borgmestrene fandt behov for et møde, var man naturligvis velkomne til at kontakte 

ministeriet med forslag herom, så man i fællesskab kan afklare om der er behov for 

et møde. 


