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Afgørelse vedr. screening af konkret projekt om etablering af et 
midlertidigt NORM-1 oplag på adressen Sahara 11, Esbjerg. 
 

Danmarks Naturfredningsforening klager over VVM-Screening for midlertidigt Norm-oplag på adressen 

Sahara 11, Esbjerg. 

Af screeningen fremgår det ifølge Esbjerg Kommune, at oplaget vil komme til at lægge på adressen i maks. 

10 år. DN er forundret over, at der ikke er sat eksakt åremål for oplaget. Der er ligeledes ikke redegjort for 

hvorledes Esbjerg Kommune kan udtale sig så skråsikkert, at lageret maks. vil blive liggende i området højst 

10 år.   

Det er påfaldende at grænsen for fuld VVM-undersøgelse netop er sat til over 10 års oplag af Miljøstyrelsen 

[1], og at man for dette oplag er sikker på at tidsperioden kan holdes på maks. 10 år.  

Det fremgår midlertidig af screeningen i projektbeskrivelsen (Vedhæftet side 2), at oplaget flyttes fra en 

lokalitet til den planlagte lokalitet. Således vil der være tale om allerede eksisterende Norm-affald, som 

flyttes til en ny placering. 

Det virker unægtelig som en forsøg på at omgås miljøvurderingsloven.  

Esbjerg Kommune og ansøger kan umuligt udtale sig om tidsperioden for oplaget af Norm-Affald, da SIS 

ikke har nogen løsning for affaldet på nuværende tidspunkt.  

Regeringen har tidligere fremført et forslag hvoraf det fremgår at der først er en løsning klar i 2073 for 

Norm-Affaldet [2]. Det må således forventes at Esbjerg Kommune vil være ansvarlig for oplaget frem til 

2073.  

DN mener derfor at projektet skal belyses igennem VVM-undersøgelse. 

 

Med venlig hilsen 

Bjørn Pedersen, DN Esbjerg + Jens Peter Mortensen, DN Sekretariat 
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Kilde: 

[1] - https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2018/apr/miljoestyrelsen-meddeler-de-6-kommuner-

som-opbevarer-det-saakaldte-norm-affald-at-lagrene-er-omfattet-af-vvm-reglerne-om-miljoevurdering/ 

 

[2] - https://ing.dk/artikel/kommuner-haenger-paa-lavradioaktivt-affald-55-aar-ikke-gangbart-212031 

 


