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Til Miljøstyrelsen

Bemærkninger og forslag i forbindelse med oplæg til Miljøkonsekvensrapport 
for ny opgraderet lagerfacilitet på Risøhalvøen.

Undertegnede Veddelev Borger og grundejer Forening repræsenterer den nærmeste by
samfund og boligbebyggelse til det forhenværende Atomforsøgsanlæg på Risø, som er 
placeret på nabohalvøen Veddelev., Veddelev ligger syd for Risø halvøen. Hele den 
nordlige del af Veddelev halvøen indgår således i den tidligere sikkerhedszone for atom
forsøgsanlægget på Risø.

Borgerne i Veddelev har således en naturlig interesse i det som sker og skal ske på Risø 
med hensyn til den nu stærkt forlængede opbevaring af atomaffaldet på Risø. Repræ
sentanter fra Veddelev har derfor i en årrække deltaget i de kontaktfora, der fra statens 
side har været nedsat omkring afvikling og opmagasinering af atomaffaldet fra atomfor
søgsanlægget og dets aktiviteter på Risø. Vi er således i dag repræsenteret med tre per
soner i det kontaktforum Roskilde, som blev etableret som en konsekvens af, at Folke
tinget i 2018 besluttede at lade det nukleare affald forblive på Risø i en periode op til 
2073.

Lokalsamfundet i Veddelev har i alle årene siden Risø blev oprettet i 1958 været be
kendt med anlægget og dets aktiviteter. Dette gælder naturligvis også i den nye sidste 
fase af anlægget og aktiviteterne omkring dekommissioneringen.

Efter gennemgang af den udsendte ”Indkaldelse af ideer og forslag til afgrænsning af 
Miljøkonsekvensrapport for ny opgraderet lager facilitet på Risø” vil vi gerne fremkomme 
nogle bemærkninger og forslag hertil.

Ad. 1.1 Der omtales en mindre mængde på 233 kg bestrålet forsøgsbrændsel. Den om
talte mængde er velkendt. Derimod er oplysninger om dens sammensætning og stråling 
ikke tilgængeligt nogen steder. Det er dog en kendsgerning, at det fra starten blev for
søgt karakteriseret som lav- til mellemradioaktivt materiale. Andre kilder hævder, at der 
reelt er tale om mellem-høj radioaktivt materiale. Dette bør man således have en særlig 
fokus på.

Ad. 2.3 Der er i oplægget fra DD side regnet med en ca. 10.000m2 lagerbygning med 
en højde på 16-18 m + placeringen i kote +4,00m Der er således taler om en betydelig 
bygning, der i højde kommer til at svare til højden ad brodækket på den nye bro over 
Roskilde Fjord.

En bygning af disse dimensioner kan kun vanskeligt placeres i landskabet på Risø uden 
at være stærkt dominerende.

Vi vil her gøre indsigelse mod de valgte standpunkter, hvorfra der forventes udarbejdet 
visualiseringer af den nye lager facilitet. Vi må her gøre opmærksom på at der hvor der 
færdes flest mennesker set fra fjordsiden hverken er på udflugtsbåden Sagafjord eller 
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på spidsen af Bognæs, hvor næsten ingen kommer fra landsiden. Langt de fleste udgø
res af tursejlere, kajakroere og surfere, som udnytter hele det store vandområde, som 
udgøres af Roskilde fjordbredningen udfor Risø. Dette vil vi således bede om at få indfø
jet i pkt. 2.3.

Vi vil i øvrigt her stille det konkrete forslag til en kommende stor lagerbygning, at man 
udnytter mulighederne i det eksisterende landskab. Risø halvøen indgår i en række bak
keøer fra istiden, som karakteriseret østsiden af Roskilde fjord. Det giver en klar mulig
hed for at man kan indpasse et stort byggeri i en græs- eller egekratbevokset bakke 
med indgang mod øst. En sådan bakke vil med en passende udformning kunne indpas
ses i rækken af bakkeøer, som går fra Veddelev til Risø til Bolund til Jyllinge. Mellemla
geret vil på denne måde komme til at se nærmest naturligt ud.

En indbygning af et affaldsmellemlager i en bakke er tilfældigvis næsten identisk med 
det Projekt, som COWI udarbejdede for skønsmæssigt 10 år siden. Dengang blev det 
forkastet med henvisning til, at det var et slutdepot man skulle finde frem til.

Vores sidste bemærkning handler om en frigivelse og åbning af adgangen til det stadig 
lukkede område på den nordlige del af Veddelev halvøen. Da man herfra ikke kan 
komme over til Risø uden at skulle sejle eller svømme bør denne kunne frigives som 
grønt område senest i 2023. Der har aldrig været bygget eller været aktiviteter i dette 
område. Området har og er anvendt som landbrugsjord. Borgere i hele Roskilde har en 
stor miljømæssig interesse i, at der vil kunne etableres natursti fra enden af den gamle 
skydebane op over bakken til fugletårnet mod øst.

Med venlig hilsen
Veddelev Borger og Grundejer Forening

Piet Jansen
formand


	Bemærkninger og forslag i forbindelse med oplæg til Miljøkonsekvensrapport for ny opgraderet lagerfacilitet på Risøhalvøen.



