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Høringssvar til “Offentlig høring om miljøvurdering af forslag til plan for
etablering af slutdepot for dansk lav og mellemaktivt affald”

Borgergruppen har tidligere indsendt kommentarer til scoping rapporten, men
det fremgår ikke af SUM´s liste på hjemmesiden, ligeledes er de personlige
indsendte kommentarer ikke med på listen.
Efter gennemgang af Ministeriet for Sundhed og Forbyggelse´s miljørapport
mener vi, i henhold til vores indsigt, at miljørapporten bygger på forkerte
præmisser, da man har benyttet en anden indgangsvinkel til at dokumentere
sikkerheden end den anerkendte internationale indgangsvinkel, som landene
omkring os bruger.
Efter gennemgang af de materialer vi har fremskaffet fra udlandet /
udenlandske eksperter, må vi konstatere at det materiale/forstudie som
miljøvurderingen er opbygget omkring, er så mangelfuld/fejlbehæftet at vi må
kræve at processen stoppes.
Økoinstituttet i Tyskland har netop offentliggjort et arbejdspapir omkring den
danske proces med at oprette et slutdepot for radioaktivt affald.
Hvis økoinstituttet har ret i deres konklusion, så er der ikke meget, der kan bruges
af det materiale, der er fremlagt af de danske eksperter i forstudierne. De skriver
faktisk, at de danske eksperter har misforstået opgaven, kun to af de 22
affaldstyper der er nævnt i forstudierne kan anbringes i et overfladenært slutdepot
ifølge økoinstitutet.
EcoInstitute Working Paper 3/2014  kan hentes her.
Også Sverige er kritisk, Se den svenske kritik af den danske plan for et
slutdepot, her
Medlemmer af borgergruppen har to gange besøgt det hollandske mellemlager
Covra, her var der også meget kritik af de danske planer.

Vi må konkludere, at de danske planer ikke er internationalt anerkendt.
Derfor  stop processen.
Vi opfatter det decideret uanstændigt, at involverede i borgergrupperne samt
borgerne bliver omtalt som uvidende i rapporten, hvilket for os er helt uforstående
og misvisende. Eventuel uvidenhed skyldes at processen ikke er forløbet i forhold
til folketingets beslutningsgrundlag fra 2003, der netop siger at processen skal
forløbe i åbenhed og samarbejde.
I øvrigt tilslutter vi os Struer Kommunes høringssvar, og ønsker deslige at modtage
kopi af svaret på bekymrings spørgsmålene fra BOMA
Afslutningsvis, vil vi på det kraftigste henstille til, at beslutningstagerne arbejder ud
fra en høj etik og moral i den videre proces i denne sag, og at høfde 42sagen
dermed ikke gentages.
Med venlig hilsen
Borgergruppen imod atomaffald på Thyholm
Sanne Toft, Calle Schmidt, Askov Overgaard, Patrick Löwenhausen, Rene Leed,
Victor Nielsen, Bendy Poulsen

