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Bilag 1: Bestemmelser om afgrænsning af Risø-området og frigivelse 

af udendørsarealer i Betingelser for Drift og Afvikling for Dansk De

kommissionering 

Bilaget er baggrund for Kontaktforum Roskildes behandling af et punkt om frigivel

se af arealer på møde den 20. januar 2020. 

I Betingelser for Drift og Afvikling for Dansk Dekommissionering (2. udg., 1 revisi

on 2018) findes følgende bestemmelser om arealer: 

Afsnit 3.2.1: 

Risø-området skal være indhegnet mod land som vist på figur 1 [se næste side] 

og afmærket langs kysten med skiltning. DTU Risø Campus har ansvaret for op

retholdelse af hegn og skiltning. DD skal advisere DTU Risø Campus, hvis DD 

konstaterer, at hegn og skiltning ikke intakt. 

Afsnit 3.2.2: 

Risø-området opdeles i hhv. DTU Risø Campus’ og DD’s evakueringszone som 

vist på figur 1 [se næste side]. Indenfor disse zoner har DTU Risø Campus hhv. 

DD råderetten over alle bygninger, arealer og tekniske anlæg samt ansvaret herfor 

som nukleart anlæg. Ved råderet forstås, at man kan råde på samme vis som 

ejer.DD’s evakueringszone er en del af matrikel nr. 61 a. 

Afsnit 3.3.2: 

Almenhedens ret til færdsel langs kysten skal være ophævet. Det skal ikke være 

tilladt fartøjer at anløbe molen på halvøens sydvestside eller at sejle ind i vigen 

syd for halvøen uden DD’s og DTU Risø Campus’ tilladelse. 

Afsnit 7.1.6: 

Frigivelse af udendørsarealer skal underkastes de nukleare tilsynsmyndigheders 

godkendelse fra sag til sag. Dosisbindingen for frigivelse af landområderne på 

Risø-området er fastsat af de nukleare tilsynsmyndigheder til 10 µSv/år. 
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