
Besvarelse af GRU alm. del 
spørgsmål nr. 24af 14. januar 
2014til udenrigsministeren efter 
ønske fra Doris Jakobsen(SIU).

UDENRIGSMINISTERIET

Spørgsmål nr. 24:

Kan ministeren bekræfte, at der i forbindelse med brugen af den amerikanske atomreaktor af 
typen PM-2A til energiforsyningen af Camp Century blev lukket omkring 47.000 gallons 
radioaktivt spildevand, svarende til ca. 178.000 liter ud i indlandsisen?

Svar:

Det fremgår af en rapport fra US ArmyMaterial Command, Cold Regions Research & 
Engineering Laboratory, fra oktober 1965 med titlen “Tecnical Report 174, Camp Century Evolution 
of Concept and History of Design Construction and Performance”, at der fra Camp Century har været en 
udledning til den grønlandske indlandsis af 47,078 gallons(178 m3) spildevand med en samlet 
aktivitet på 11,333 mCi (millicurie eller i nutidens enheder 0,42 gigabecquerel (GBq)) svarende 
til en gennemsnitlig koncentration af radioaktive stoffer på 6,55 x 10-8mCi/cm3 (0,0024 
GBq/m3). Det fremgår endvidere, at derforelå en amerikansk-dansk aftale, i henhold til hvilken
det var tilladt at udlede op til 50 mCi pr. år (1,85 GBq pr. år) med radioaktivt affaldsvand til 
indlandsisen.Den faktiske udledning, hvis tallene er korrekte, ligger således under de aftalte 
grænseværdier. Den daværende danske Atomenergikommission vurderedei sin rapport fra
1964radioaktivitetsniveauet til at være under den aftalte tærskelværdi.

Det fremgår ikke af rapporten fra 1965 fra det amerikanske forsvar, hvilke radioaktive stoffer
den nævnte grænse for årligt udslip var gældende for, men det er Sundhedsstyrelsen 
formodning, at denne har været gældende for fissionsprodukter og aktiveringsprodukter fra 
driften af reaktoren. Med denne antagelse og uden kendskab i øvrigt til forholdene omkring den 
oprindelige reaktor på Camp Century er det Sundhedsstyrelsens generelle 
strålebeskyttelsesmæssige vurdering, at en numerisk udslipsgrænse på 1,85 GBq pr. år er en 
meget forsigtig grænse, og at udslip indenfor en sådan grænse ikke kan forventes at give skader 
på personer og miljø. 

Til sammenligning kan det nævnes, at den tilsvarende grænse for udslip fra de nukleare anlæg 
på Risø-området til Roskilde Fjord på nuværende tidspunkt er fastsat af de nukleare 
tilsynsmyndigheder (Sundhedsstyrelsen og Beredskabsstyrelsen) til 400 GBq pr. år. Ligeledes 
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kan det til sammenligning nævnes, at den gennemsnitlige koncentration af radioaktive stoffer 
nævnt i rapporten fra 1965 i det radioaktive spildevand udledt til indlandsisen er væsentligt 
mindre end den i Danmark i dag af Sundhedsstyrelsen fastsatte maksimale koncentration af 
radioaktive stoffer i udledningsvandet til offentlig kloak gennem et såkaldt isotopafløb fra et 
isotoplaboratorium på fx et hospital eller en forskningsafdeling.


