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Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 4. december 2014 

stillet følgende spørgsmål nr. 308 (Alm. del) til ministeren for sundhed og fore-

byggelse, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra med-

lem af Folketinget Jane Heitmann (V). 

 

Spørgsmål nr. 308:  

”Ministeren bedes kommentere høringssvar vedr. miljøvurdering og slutdepot 
fra Kerteminde Kommune af 3. december 2014, med særlig vægt på følgende 
passager: 
a) Kerteminde Kommunes overordnede anbefaling til den danske stat er: Sæt 
slutdeponering i bero og lad mellemlagring og eksport nå op på samme be-
slutningsniveau. Træf herefter beslutning om den rigtigste løsning inkl. place-
ring, udformning, overvågning mv. 
b) Kerteminde Kommune kan se at mellemlagring, som COVRA i Holland, er 
en reel løsningsmulighed i mindst 100 år frem. Kerteminde Kommune bemær-
ker også, at intet land har etableret et slutdepot for alle affaldstyper. Der findes 
kun overfladeslutdepoter for lav- og mellemaktivt affald. Kerteminde Kommune 
ser ikke grund til, at Danmark skal have et ambitionsniveau om at være først 
på dette område. Andre lande må have større behov, større viden og større 
ekspertise på området. En langtidslagring i et mellemlager (op til 100 år) mu-
liggør en overvågning af bygninger/beholdere og en mere optimal behandling, 
efterhånden som der opnås mere viden og bedre teknologi på området. Den 
eksisterende viden på området i dag er efter Kerteminde Kommunes vurdering 
alt for begrænset til at kunne etablere et forsvarligt og holdbart slutdepot?” 

 

Svar: 

Hvad angår punkt a og anbefalingen om at sætte slutdeponering i bero og lade 
mellemlagring og deponering i udlandet nå op på samme beslutningsniveau 
bemærkes, at den nuværende proces følger den plan, som blev aftalt med 
partierne i november 2012, og som udvalgene blev orienteret om i starten af 
2013. I overensstemmelse hermed vil jeg indkalde partierne til et møde, når 
det aftalte grundlag foreligger.  
 
Vedrørende punkt b og kommunens bemærkninger om COVRA og mellemla-
gerløsningen bemærkes, at fordele og ulemper ved at vælge en sådan løsning 
som aftalt med partierne forventes at blive belyst i den kommende redegørelse 
om muligheden for et mellemlager. 
 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Nick Hækkerup      /      Tove Kjeldsen 
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