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Kontaktforum efter vedtagelsen af forslag til folketingsbeslutning B 

90 

 

Med Folketingets vedtagelse af beslutningsforslag B 90 er der etableret et nyt 

grundlag for samarbejdet i kontaktforum. Der er med B 90 udstukket en kurs for en 

langsigtet løsning for Danmarks radioaktive affald, som gør det muligt at arbejde 

mere målrettet og præcist med inddragelsen af interessenter i sagen. 

 

Samtidig kan der på baggrund af de seneste to års samarbejde i det hidtidige kon-

taktforum gøres en foreløbig status over erfaringerne i forhold til inddragelse og 

kommunikation af synspunkter på tværs af interessentgrupper. 

 

Dette notat danner baggrund for en diskussion af kontaktforums fremtidige format 

og arbejdsform på et møde i kontaktforum den 7. juni 2018. 

 

Erfaringer med kontaktforum april 2016-maj 2018 

Erfaringerne med kontaktforum efter de første to års drift skal ses i et perspektiv, 

hvor der efter flere års arbejde skulle konkluderes på forskellige studier af elemen-

ter i en langsigtet løsning med henblik på en ny politisk beslutning. 

 

Kontaktforum skulle derfor finde sin arbejdsform under vilkår, der var givet af den 

politiske beslutningsproces og praksis for ministerbetjening. Dette har givet udfor-

dringer i forhold til inddragelsen af kontaktforum som påpeget af borgergruppernes 

repræsentanter. 

 

Rapporterne fra de supplerende mellemlagerstudier 2015-2016 skulle først fore-

lægges for uddannelses- og forskningsministeren, inden de kunne udsendes til 

kontaktforum. Dette er sædvanlig rutine inden for ministerbetjening og ikke speci-

elt for denne sag. Som følge af at ministerforelæggelse og mødekalender i kon-

taktforum ikke kunne koordineres optimalt, har kontaktforum ofte modtaget mate-

riale meget sent, og i andre tilfælde har møder i kontaktforum måttet aflyses på 

grund af manglende rapportmateriale. 

 

Særligt forløbet omkring offentliggørelsen af den tværministerielle arbejdsgruppes 

rapport om en langsigtet løsning for radioaktivt affald i 2017 har givet anledning til 

afbræk i kontaktforums arbejde og førte konkret til aflysning af to møder i marts og 

juni. Som bekendt førte manglende offentliggørelse af denne rapport til en udtalel-

se fra Folketingets Ombudsmand, der fandt Uddannelses- og Forskningsministeri-

ets behandling af sagen stærkt kritisabel (FO sag 17/04414). 

 

Borgergrupperne har desuden kritiseret, at ikke alle borgergrupper var repræsen-

teret i kontaktforum, hvor der i begyndelsen var afsat tre pladser til borgergrupper. 

Borgergruppernes deltagelse blev udvidet fra tre til fire repræsentanter, da det 

viste sig, at Veddelev Borger og Grundejer Forening kunne repræsentere borger-

ne i Roskilde Kommune og dermed den aktuelle lokalitet for det radioaktive affald.  
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En borgergruppe (Bornholm mod atomaffald - BOMA) har trukket sig ud af samar-

bejdet omkring kontaktforum i april 2018, da man ikke oplevede, at der skete reel 

høring eller medinddragelse i kontaktforum.  

 

Borgergrupperne har i en pressemeddelelse (maj 2018) oplyst, at bestyrelserne i 

de fem borgergrupper på tidligere udpegede mulige slutdepotlokaliteter anbefaler, 

at der sker opløsning af de lokale borgergrupper med henblik på at stifte en lands-

dækkende forening for forsvarlig håndtering af det danske radioaktive affald. 

 

Spørgsmålet om repræsentation af borgere fra enkeltlokaliteter må i lyset af erfa-

ringerne fra 2016-18 og de seneste udmeldinger fra borgergrupperne diskuteres 

som led i en revideret udgave af kontaktforum. 

 

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte vil gennemføre en samlet diskus-

sion af erfaringer på mødet i kontaktforum den 7. juni 2018. 

 

Kontaktforum efter vedtagelsen af B 90 

Med Folketingets vedtagelse af B 90 er der skabt klarhed om den overordnede 

løsning for Danmarks radioaktive affald. Konsekvensen for kontaktforum er, at 

diskussionerne i højere grad kommer til at angå tekniske forhold, spørgsmål om 

lokalisering og effektiv kommunikation i inddragelsen af lokale interessenter. 

 

Aktiviteterne i perioden frem til og med 2023 vil primært bestå i:  

 Opgradering af lagerfaciliteter på Dansk Dekommissionering 

 Geologiske undersøgelser ned til 500 meters dybde i to områder, der ud-

vælges i 2019 på grundlag af indledende studier af eksisterende materiale 

 Dansk Dekommissionerings deltagelse i internationalt samarbejde om 

forskning og teknologiudvikling, evt. fælles operatørløsninger 

 Fortsatte sonderinger ved Udenrigsministeriet af muligheden for eksport af 

det særlige affald. 

 

Hertil kommer de emner, som kontaktforum selv måtte beslutte at tage op. 

 

Kontaktforums rolle som overordnet dialogredskab bør overvejes i denne sam-

menhæng. En mulighed er at organisere et mere differentieret kontaktforum, hvor 

generelle og specifikke problemstillinger bliver behandlet i forskellige mødefora. 

Det kunne eksempelvis være: 

 Et generelt mødeforum for overordnede, tværgående problemstillinger 

 Et specifikt mødeforum for det opgraderede lager og Roskilde Kommune 

 To specifikke mødefora for hvert af de to områder, der i 2019 vil blive udpe-

get til geologiske undersøgelser. 

 

I forhold til de to områder for nye geologiske undersøgelser ligger der en særlig 

opgave i forhold til at skabe en inddragende kommunikation, der tager højde for, 

at mange lokale interessenter ikke har forudgående kendskab til sagsområdet. 

 

Spørgsmål til kontaktforums medlemmer inden mødet den 7. juni 2018 

Her følger en liste med spørgsmål, som det vil være vigtigt at få kontaktforums 

tilbagemelding om med henblik på at lave kontaktforum 2.0. Listen gør ikke krav 
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på at være udtømmende, og kontaktforums medlemmer er velkomne til at supple-

re med yderligere spørgsmål: 

 Hvad er medlemmernes interesse i de nærmeste års aktiviteter? 

 Er den nuværende organisering og sammensætning af kontaktforum pas-

sende i forhold til de nærmeste års aktiviteter? 

 Er der andre aktiviteter eller emner, som kontaktforum bør arbejde med? 

 Er der behov for andre tiltag, som kan styrke inddragelsen af interessenter? 

 Hvordan skal kommunikation og mødeaktivitet foregå fremover? 

   

 

 

 

 

 


