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Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. København, den 12. juni 2013.

a. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at
der i 2013 overføres i alt 1,8 mio. kr. fra § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fordelt med 1,1 mio. kr.
til § 19.51.03. Dansk Dekommissionering og 0,7 mio. kr. til § 29.41.01. De Nationale Geologiske
Undersøgelser for Danmark og Grønland – GEUS til finansiering af udgifter i forbindelse med udar‐
bejdelse af et beslutningsgrundlag til vurdering af muligheden for etablering af et dansk mellemlager
til lav- og mellemaktivt affald.

Forslaget medfører ikke merudgifter i finansåret.

b. På et møde mellem de politiske partier om sagen vedrørende etablering af et dansk slutdepot for
lav- og mellemaktivt affald fra Forsøgscenter Risø i november 2012 er det besluttet at parallelt med
den strategiske miljøvurdering af omegnsstudierne vedr. slutdepot, skal udarbejdes et beslutnings‐
grundlag til vurdering af muligheden for etablering af et dansk mellemlager til lav- og mellemaktivt
affald. Beslutningsgrundlaget for et mellemlager vil blive udarbejdet på grundlag af eksisterende
viden med kontakt og besøg på udenlandske mellemlagre. Ud over en vurdering af eksisterende mel‐
lemlagre i udlandet vil beslutningsgrundlaget for et mellemlager omfatte depotkoncept samt krav til
geologi. Depotkonceptet omfatter gennemgang af mulige bygningstyper, praktiske forhold omkring
opførelse, herunder tidsramme for etablering og udgifter til anlæg og drift i en 50 - 100 årig periode
samt vurdering af risiko for udsivning/spredning af radioaktivt materiale fra lageret. Krav til geologi
omfatter en beskrivelse af overordnede principper for at finde lokaliteter til et mellemlager. På
baggrund af ovenstående udarbejdes en rapport, som kan danne baggrund for en beslutning om,
hvorvidt der skal arbejdes videre hen imod etablering af et mellemdepot i stedet for et slutdepot for
lav- og mellemaktivt affald.

Dansk Dekommissionering, GEUS og Statens Institut for Strålebeskyttelse, der er en del af Sund‐
hedsstyrelsen, udarbejder beslutningsgrundlaget for et mellemlager. De samlede udgifter til udarbej‐
delse af et beslutningsgrundlag til vurdering af muligheden for etablering af et dansk mellemlager til
lav- og mellemaktivt affald forventes at udgøre i alt 1,9 mio. kr. Der er tale om en ny opgave, som
ikke er finansieret af de tidligere bevillinger vedr. slutdepot.

Dansk Dekommissionering varetager opgaverne med beskrivelse af depotkonceptet, herunder be‐
skrivelse af mellemlageret, sikkerhedskriterier og sikkerhedsanalyser samt etablering og drift af
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mellemlageret. Udgifterne hertil forventes at udgøre i alt 1,1 mio. kr. GEUS varetager opgaverne
med beskrivelse af de naturgivne forhold og vurdering af de geologiske forhold ved eksisterende
mellemlagre. Udgifterne hertil forventes at udgøre 0,7 mio. kr. Statens Institut for Strålebeskyttelse
indgår i vurdering af eksisterende mellemlagre i udlandet. Udgifterne hertil forventes at udgøre 0,1
mio. kr.

På den baggrund anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at Dansk Dekommissionering, Sta‐
tens Institut for Strålebeskyttelse og GEUS’ udgifter til arbejdet med vurderingen af muligheden for
etablering af et dansk mellemlager til lav- og mellemaktivt affald finansieres af reserverede midler
på § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen, som Finansudvalget ved Akt 57 af 24/01 2013 gav tilslutning til at
anvende til det videre arbejde med afvikling af de nukleare anlæg og etablering af et dansk slutdepot
for lav- og mellemaktivt affald.

De bevillingsmæssige konsekvenser i 2013 kan specificeres således:

§ 19.51.03. Dansk Dekommissionering (Driftsbevilling)
10. Driftsbudget

Udgift
18

22.

Løn

Andre ordinære driftsomkostninger

0,5 mio. kr.

0,6 mio. kr.

§ 29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grøn‐
land - GEUS (Driftsbevilling)
10. Driftsbudget

Udgift
18

22.

Løn

Andre ordinære driftsomkostninger

0,6 mio. kr.

0,1 mio. kr.

§ 16.11.11. Sundhedsstyrelsen (Driftsbevilling).
10. Alm. virksomhed

Udgift
18. Løn -1,1 mio. kr.
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,7 mio. kr.

c. Sagen forelægges for Folketingets Finansudvalg på nuværende tidspunkt, således at der skabes
bevillingsmæssig hjemmel til at igangsætte arbejdet med udarbejdelse af et beslutningsgrundlag
til vurdering af muligheden for etablering af et dansk mellemlager til lav- og mellemaktivt affald
ved ændret anvendelse af de på § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen afsatte midler. Arbejdet igangsættes
snarest muligt med henblik på, at der kan foreligge et beslutningsgrundlag vedrørende mulighed for
etablering af en mellemlagerløsning ultimo 2013/primo 2014, og der herefter kan træffes politisk
beslutning om, hvorvidt man ønsker at gå videre med denne løsningsmodel.

e. Under henvisning til ovenstående anmoder Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse hermed om
Finansudvalgets tilslutning til, at der i 2013 overføres i alt 1,8 mio. kr. fra § 16.11.11. Sundheds‐
styrelsen fordelt med 1,1 mio. kr. til § 19.51.03. Dansk Dekommissionering og 0,7 mio. kr. til §
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29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland – GEUS til finansiering
af udgifter i forbindelse med udarbejdelse af et beslutningsgrundlag til vurdering af muligheden
for etablering af et dansk mellemlager til lav- og mellemaktivt affald således, at der på forslag til
tillægsbevillingslov for 2013 optages følgende:

§ 19.51.03. Dansk Dekommissionering 1,1 mio. kr.
§ 29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og

Grønland - GEUS
0,7 mio. kr.

§ 16.11.11. Sundhedsstyrelsen -1,8 mio. kr.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 12. juni 2013

Astrid Krag

/ Lasse Damgaard

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 20-06-2013
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