PRESSEMEDDELELSE

GØR SOM I HOLLAND: OPBEVAR ATOMAFFALD SIKKERT PÅ JORDOVERFLADEN

Af hensyn til kommende generationer bør atomaffald placeres i et såkaldt mellemlager over jorden, så vores
efterkommere kan holde øje med, at affaldet ikke lækker og skaber uoverskuelige forureningskatastrofer en
gang i fremtiden.
Den løsning har man valgt i Holland, og en gruppe af borgere fra de fem kommuner, som er udset til at huse
det radioaktive affald, har netop været på studietur til Holland for at undersøge, hvordan man i praksis
håndterer det radioaktive affald.

Figur 1. Mellemlager i Holland. De hvide bygninger indeholder lav- og mellemaktivt affald, og den gule bygning højaktivt affald

"Man kan undre sig såre over, at beslutningsgrundlaget fra 2003 ikke gav mulighed for at undersøge et
atomaffaldskoncept som det hollandske. For der er rigtig megen inspiration at hente til en forsvarlig løsning i
Holland", siger Bendy Poulsen fra Struer, der var med i Holland og deltog ved høringen den 22. oktober.
I Holland opbevarer man affaldet i et såkaldt mellemlager i bygninger, som er forstærket med beton og som
kan holde i 100 år - og med mulighed for at forlænge bygningernes levetid til 300 år, som er den tidshorisont
man har sat for et slutdepot i Danmark. De hollandske erfaringer viser altså, at man kan opbevare affaldet
forsvarligt og uafhængig af jordbundsforholdene, indtil man på et tidspunkt om 30, 50 eller 100 år har
udviklet en teknologi, så man langt mere sikkert end i dag kan opbevare atomaffaldet i et såkaldt slutdepot.
Eller at man til den tid har udviklet andre behandlingsmuligheder eller internationalt har fundet frem til en
fælles løsning for affaldsproblemerne.

I Holland har man valgt at opbevare affaldet i galvaniserede tromler og med en
styring af luftfugtigheden i lokalerne, så risikoen for tæringer er reduceret
betragteligt. Den mulighed kan man også gøre brug af med Risøs affald, som
må pakkes om på grund af rusttæringer. Så længe affaldet opbevares tørt er
risikoen for udslip næsten ikke eksisterende. Og det er en væsentlig grund til at
man i Holland har valgt denne løsning. Ved nedgravning kan man derimod
være sikker på, at vandet med tiden vil trænge ind til affaldet.

Figur 2 Lagerhal med gode
muligheder for tilsyn

At Risø kan anvendes som mellemlager de næste 100 år uden problemer kom
frem på høringen den 22.oktober og er en gentagelse af tidligere udmeldinger
fra Dansk Dekommissionering. Når det ikke er taget med i overvejelserne er det
fordi Folketinget for snart 10 år siden lagde sig fast på, at der skulle vælges en
løsning med et såkaldt slutdepot - altså en nedgravning af affaldet. Det
forudsatte dog, at det skulle ske i samarbejde med den kommune, der skulle
huse depotet – en forudsætning der ikke kan opfyldes i og med at alle fem
kommuner har takket nej til nej til at blive atomlosseplads.

"Vi stiller gerne vores nyvundne viden om de hollandske forhold til rådighed for politikere og eksperter, der
arbejder med den danske affaldsproblematik. Og vi vil kraftigt opfordre til at "den hollandske model" seriøst
indgår i overvejelserne”, udtaler Bendy Poulsen.
.
Sundhedsministeren sagde på konferencen den 22. oktober at vi af hensyn til vores efterkommere skulle
grave affaldet ned i jorden. Nej - vi skal af hensyn til vores efterkommere opbevare det i et mellemlager på
jordoverfladen, så kommende generationer kan holde øje med det. En nedgravning vil på et tidspunkt betyde
at undergrunden forurenes med radioaktivitet til stor skade for vores efterkommere.
Yderligere information kan fås ved henvendelse til Bendy Poulsen, Struer, Tlf.: 21628031
Med venlig hilsen
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