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Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 9. oktober 2014 stil-

let følgende spørgsmål nr. 22 (Alm. del) til ministeren for sundhed og forebyg-

gelse, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Liselott 

Blixt (DF). 

 

Spørgsmål nr. 22:  

”Vil ministeren oplyse, om Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har fore-

spurgt i Sverige, om man kan modtage atomaffaldet fra Danmark, jf. at det 

ifølge høringssvaret fra Miljöorganisationernas Kärnavfallsgranskning er en 

mulighed? Der henvises til SUU alm. del – bilag 12.” 

 

Svar: 

Mulighederne for en deponeringsløsning for alt affaldet i udlandet undersøges 

og overvejes fortsat. Jeg kan ikke komme nærmere ind på kontakterne til en-

kelte lande.  

 

Om høringssvaret fra Miljöorganisationernas Kärnavfallsgranskning (MKG) 

bemærker jeg for god ordens skyld, at MKG ikke har foreslået, at Danmark 

kan deponere alt affaldet i Sverige. MKG anbefaler tværtimod, at Danmark 

selv bygger et slutdepot for langt hovedparten af affaldet (det kortlivede, lavak-

tive affald). MKG finder derimod, at det kan overvejes at eksportere de 233 kg 

særligt affald og tromler med mellemaktivt affald, evt. til Sverige, da mængden 

er så lille, at der forekommer mindre rimeligt at bygge anlæg til disse.  

 

Det fremgår af bemærkningerne til beslutningsforslag nr. B 48 om afviklingen 

af de nukleare anlæg på Forskningscenter Risø (folketingsåret 2002-03), at 

der vil skulle stilles særlige krav til en slutdeponering af de 233 kg særligt af-

fald, og at spørgsmålet om slutdeponering af dette affald i Danmark bør afven-

te, om der kan findes en evt. international løsning på linje med de tidligere løs-

ninger vedrørende brugt brændsel fra Risø.  

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Nick Hækkerup      /      Tove Kjeldsen 
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