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UDKAST
Kære Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs

17. marts 2016

Først tillykke med udnævnelsen som minister. Jeg skriver til dig som følge af, at du har
overtaget ressortansvaret for deponering af radioaktivt affald i Danmark. Det er med stor
glæde at se, at ministeriets hjemmeside er blevet opdateret i starten af februar 2016, så
der nu er indhold under temaet om deponering af radioaktivt affald i Danmark.
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Roskilde Kommune har som følge af, at det er blevet besluttet, at der skal ske supplerende
undersøgelser af mellemlagerløsningen, fået foretaget en ekstern uvildig vurdering af Risø- Ref. MAAS
områdets egnethed som placering for et mellemlager for radioaktivt affald, ( vedlagt).
Dir. tlf. 46 31 37 79
Konklusionen på vurderingen er følgende:
Mariaas@roskilde.dk
”Der er gennemført en vurdering af Risø-områdets egnethed som placering for et
mellemlager for lav- og mellemradioaktivt affald. Vurderingen er gennemført i forhold til en
række kriterier i beslutningsgrundlaget for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt
affald og er gennemført inden for de tre delområder: Halvøen, kystområdet og
landområdet. For alle tre delområder gælder det, at delområderne i forhold til flere af
beslutningsgrundlagets kriterier vurderes at være mindre egnede eller direkte uegnede
som placering af et mellemlager.”
På baggrund af notatet, vil jeg på vegne af Roskilde Kommune udtrykke forventning om, at
du som minister for dette område medtager vigtigheden af fortsat at lade saglige og faglige
kriterier være bestemmende for valg af lokalitet til slutdepot såvel som mellemlager. Jeg
bemærker i den forbindelse, at affaldet opbevares midlertidigt på Risø, indtil der politisk er
fundet en langsigtet løsning. Roskilde Kommune har nu ventet på denne langsigtede
løsning siden Folketingets beslutning i 2003, og borgerne er meget utålmodige i forhold til
at finde en løsning og ikke mindst implementere den. I mellemtiden vil jeg også gerne
understrege, at ansvaret for den nuværende opbevarings sikkerhed helt og holdent er
ministerens, og at jeg forventer, at staten løbende sikrer, at den nuværende midlertidige
opbevaring er sikker, frem til den langsigtede løsning er besluttet og gennemført.
Jeg har en forventning om, at Roskilde Kommune holdes orienteret om det videre forløb og
såfremt der sker ændringer i tidsplan eller grundlaget for vurderingerne. Endvidere har jeg
bedt forvaltningen være ministeriet behjælpelig med oplysninger, såfremt der er et ønske
herom.
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