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1. Om afgrænsningsudtalelsen
Denne afgrænsningsudtalelse fastlægger i henhold til § 23, stk. 1 i miljøvurderingsloven1, hvor omfattende og detaljerede oplysninger miljøkonsekvensrapporten for
Ny opgraderet lagerfacilitet på Risø skal indeholde, for at Miljøstyrelsen samlet kan
vurdere anlæggets miljømæssige konsekvenser og træffe afgørelse på et oplyst
grundlag.
Miljøstyrelsen er myndighed for miljøvurderingsprocessen, jf. miljøvurderingsbekendtgørelsens § 3, stk. 1, nr. 12, idet Dansk Dekommissionering, som er en
statslig virksomhed under Uddannelses- og Forskningsministeriet, er bygherre for
projektet.
Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1, pkt. 2b.
Da projektet er omfattet af bilag 1, er det ligeledes omfattet af krav om miljøvurdering jf. § 15, stk. 1, nr. 1 i miljøvurderingsloven.
Kravet om miljøvurdering indebærer, at projektet først kan realiseres, når Miljøstyrelsen har gennemgået Dansk Dekommissionerings miljøkonsekvensrapport i
henhold til miljøvurderingslovens § 24, stk. 1, og offentligheden og berørte myndigheder har haft mulighed for at fremkomme med kommentarer hertil, jf. miljøvurderingslovens § 24, stk. 2, samt at Miljøstyrelsen har udstedt en tilladelse til projektet, jf. lovens § 25, stk. 1.
2. Lovkrav til indholdet af miljøkonsekvensrapporten
Miljøkonsekvensrapporten skal udarbejdes således, at den opfylder kravene efter
miljøvurderingslovens § 20, stk. 1-6 og bilag 7.
Afgrænsningsnotatet er udarbejdet på baggrund af sagens oplysninger, bemærkninger fra offentligheden og andre myndigheder i idefasen samt Miljøstyrelsens
faglige viden og erfaringer om potentielle miljøpåvirkninger fra lignende projekter.
Der kan også i løbet af arbejdet med miljøkonsekvensrapporten opstå emner eller
problemstillinger, der bør belyses som en del af det endelige beslutningsgrundlag.
Hvis dette behov skulle opstå, vil Miljøstyrelsen gå i dialog med Dansk Dekommissionering om processen.
3. Det anmeldte anlægsprojekt
Projektet i Roskilde Kommune, som det er anmeldt til Miljøstyrelsen, fremgår nedenfor.
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Bekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af
konkrete projekter (VVM)
2

Bekendtgørelse nr. 59 af 21 januar 2019 om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening
m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).
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Projektområdet ligger nord og vest for den prikkede afgrænsning. Mulige fremtidige byggefelter og genanvendelse af bygninger er vist med blå farver
DD har på baggrund af Folketingets beslutning B90 af 15. maj 2018 om en langsigtet løsning for Danmarks radioaktive affald, som blandt andet indebærer forsat
opbevaring af affaldet på Risø indtil senest 2073, udarbejdet en plan for, hvordan
dette er muligt. Den igangværende dekommissionering er omfattet af en VVM-redegørelse udarbejdet af HUR fra 2003, og den sidste del af dekommissioneringen
efter 2023 samt tiden efter dekommissioneringen (til år 2073) vil være omfattet af
den kommende miljøkonsekvensrapport, når denne er godkendt.
A. Projektet omfatter etablering af nedenstående bygninger/ anlæg, hvor der opbevares eller arbejdes med radioaktivt affald (1-4) samt øvrige bygninger (5-7):
1. Ny Opgraderet Lagerfacilitet (NOL), lager til alt radioaktivt affald i ny bygning. Den endelige placering af NOL kendes først i løbet af 2020, men der
er udpeget to byggefelter, hvor lageret vil kunne placeres. Bygningen forventes at blive op til 15 meters højde. Bygningen forventes at skulle være
mellem 6-10.000 m2. Af hensyn til sikring af affaldet i bygningerne mod
fremtidigt højvande og stormflod skal NOL etableres med en gulvkote, så lagerenhederne med rimelig sikkerhed ikke kommer i kontakt med vand fra
fjorden. Herved opfyldes krav fra de nukleare tilsynsmyndigheder.
2. Modtagestationen for radioaktivt affald. Den nuværende facilitet skal dekommissioneres, derfor skal modtagestationen indrettes i en anden eksisterende eller ny bygning tæt på NOL og indenfor lokalplanens område. Arealbehovet til en ny modtagestation for radioaktivt affald, forventes at ville
være på 500-600 m2 og med en højde på op til 6-8 m. Der er nogle af de eksisterende bygninger, der eventuelt vil kunne indrettes til formålet.
3. Analyselaboratorium A-lab. Bibeholdes i bygning 208, inkl. prøvebibliotek.
Bygning 208 er indrettet til formålet i 2004.
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4. Håndteringsfacilitet. Indrettes i eksisterende eller ny bygning tæt på NOL og
indenfor lokalplanens område. Hvis AH-hallen (del af bygning 214) kan måles til frigivelse, kan den eventuelt indrettes og genanvendes til håndteringsfacilitet.
5. En administrationsbygning inkl. omklædning til personale Dette indrettes ligeledes i en eksisterende bygning, del af bygning 214, eller 227.
6. En udstillingsfacilitet, som også forventes at kunne rummes i en eksisterende bygning, bygning 213, del af 227 eller 257.
7. Lagerbygninger til tomme containere, tromler, cementstøbning; funktioner
der måske kan huses i den tidligere teknologihal, bygning 229.
Bygningerne i pkt. 1-4 skal være omgivet af hegn med adgangskontrol. Bygningerne i pkt. 5-7 behøver ikke hegn men bør placeres tæt ved de øvrige bygninger
dels af hensyn til personalet men også fordi, der skal være mulighed for guidet
rundvisning i lagret mv., som det også er muligt i dag. Alle bygningerne i pkt. 1-7
ligger bag det nuværende sikkerhedshegn på Risø, hvor der kun er adgang via
portvagten.
Oprydning af den jord- og grundvandsforurening, som måtte være opstået som
følge af udvaskning fra malmbunkerne, vil først kunne ske, når NOL er opført. Derfor vil dekommissioneringen af tailingsbassinerne, flytningen af malmbunkerne,
såfremt disse flyttes til NOL, og oprensning efter jord- og grundvandsforureningen
under malmbunkerne indgå i denne miljøkonsekvensvurdering. Se punkt B, C og
D nedenfor.
B. Projektet omfatter nedrivning af bygninger og anlæg:
DD nedriver bygning 249, bygning 244 og bygning 231, når NOL er ibrugtaget, og
lagrene er tømt. Endvidere skal slusebygningen på østgavlen af bygning 227 også
fjernes, når dekommissioneringen af Hot Cell er tilendebragt. Det forventes at ske
i 2025-2026.

Bygning 249
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Bygning 244

Bygning 231
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Slusebygningen på bygning 227
For at skabe plads til NOL kan det blive nødvendigt at nedrive eksisterende bygninger (bl.a. bygning 770, barak). Præcis hvilke kendes først, når den endelige
placering af lageret er besluttet.

Bygning 770
Tailingsbassinerne (restmaterialet fra Risøs forsøg med uranudvinding, kaldet tailings, er opmagasineret i 2 bassiner, kaldet tailingsbassinerne) og bassinerne i
renseanlægget tømmes og konstruktionerne måles til frigivelse. Herefter kan det
aftales med Roskilde Kommune, hvordan den endelige sløjfning skal udføres.
Derudover fjernes malmbunkerne enten ved at overflytte dem til NOL, eller ved at
transportere dem til genanvendelse.
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Et af tailingsbassinerne

Bassinerne ved renseanlægget

7

Malmbunkerne
C. Projektet omfatter oprensning af jord- og grundvandsforurening:
Under malmbunkerne er der konstateret en jord- og grundvandsforurening. Denne
forurening oprenses, når malmbunkerne er flyttet, og arealet kan herefter frigives
som grønt område, der med tiden vil vokse til og skabe ny natur i området.
D. Projektet omfatter dekommissionering af bygninger og anlæg som dekommissioneres efter 2023:
De bygninger, hvor dekommissioneringen afsluttes efter 2023, er vist med blåt på
nedenstående illustration. Den del af dekommissioneringen, som gennemføres efter 2023, er omfattet af denne miljøkonsekvensvurdering.
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Årstal for hvornår DD ikke længere forventer at skulle anvende bygninger, anlæg
og arealer, eller de kan anvendes til andet formål.

E. Projektet omfatter fældning af eksisterende beplantning:
Landskabeligt ligger Risø ud til Roskilde Fjord. Risø har flere steder sammenhængende beplantninger. Den mest karakteristiske er alléen, som forventes at have en
restlevetid på 30 år. DD forventer ikke at byggeriet af NOL vil påvirke alléens
træer og dyreliv. DTU står for vedligeholdelsen af alléen. DTU har udarbejdet en
vedligeholdelses- og genplantningsstrategi for alleen (DTU 18.11.2019). Strategien er, at alléen som udgangspunkt skal stå så længe, det er muligt, dvs. dens levetid ud, hvorefter alléen genplantes på ny. Synligheden af NOL vil blive påvirket,
når alleen fældes og i en årrække herefter, indtil træerne igen når en vis størrelse.
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Alleen
På arealet, hvor det nye lager etableres, er der to beplantede områder (øst og vest
for Tværvejen) med lidt større træer. Disse træer vil skulle fældes for at skabe
plads til lagerfaciliteten.

Billedet viser placeringen af beplantningen, som skal fældes for at skabe plads til
NOL
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4. Forholdet til anden lovgivning og planlægning
Forholdet til anden lovgivning og planlægning vil indgå i miljøkonsekvensrapporten. Roskilde Kommune vil udarbejde en lokalplan for projektområdet. Lokalplanen
skal være endeligt vedtaget af Roskilde Kommune, før der kan gives en tilladelse
til projektet efter miljøvurderingsloven.
For projektområdet er særligt følgende arealmæssige bindinger og udpegninger
relevante:













Kystnærhedszonen
Internationale naturbeskyttelsesområder - Natura 2000
Habitatbekendtgørelsen
Artsfredningsbekendtgørelsen
Bygge- og beskyttelseslinjer
Beskyttede naturtyper
Fredede områder
Fingerplanen 2017
Dekommissionering af Risøs nukleare anlæg, HUR 2003
Kommuneplan 2016 for Roskilde Kommune
Partiel Byplanvedtægt nr. 45, 1977
Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Sjælland, Styrelsen for
Vand- og Naturforvaltning

I de tilfælde, hvor der er konflikter med arealmæssige bindinger og beskyttelsesmæssige interesser, skal der inden anlægsarbejdet igangsættes, ansøges om dispensation/tilladelser fra de relevante love og bekendtgørelser hos de pågældende myndigheder. Af relevant lovgivning i forhold til dette projekt kan nævnes:










Naturbeskyttelsesloven
Miljøbeskyttelsesloven
Lov om forurenet jord
Lov om vandforsyning
Habitatbekendtgørelsen
Lov om vandplanlægning med tilhørende indsatsbekendtgørelser
Atomanlægsloven (Lov 170/1962)
Strålebeskyttelsesloven (Lov 23/2018).
Beredskabsloven (Lov 314/2017)

For projektet vil det primært være Roskilde Kommune, der er berørt myndighed,
fordi kommunen skal give en række øvrige tilladelser og dispensationer til projektet. Herudover vil øvrige statslige myndigheder være berørt myndighed, herunder
bl.a. Miljøstyrelsen, De nukleare tilsynsmyndigheder (Beredskabsstyrelsen, Strålebeskyttelse i Sundhedsstyrelsen), Uddannelses- og Forskningsministeriet (ressortministerium for DD) samt Bygningsstyrelsen (grundejer).
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5. Idéfase og høringen af berørte myndigheder
Der har været gennemført en idéfase (1. offentlighedsfase) med indkaldelse af
ideer og forslag til miljøkonsekvensrapporten i perioden 2.12.2019 – 2.1.2020. Efterfølgende har de nukleare tilsynsmyndigheder (Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse og Beredskabsstyrelsen) fremsendt bemærkninger til den udarbejdede
afgrænsningsudtalelse. På baggrund af bemærkningerne er udtalelsen blevet
præciseret på en række punkter.
Miljøkonsekvensrapporten skal ud over de lovbestemte emner også behandle forhold fremkommet under 1. offentlighedsfase og ved høringen af berørte myndigheder.
I forbindelse med 1. offentlighedsfases indkaldelse af idéer og forslag er der indkommet i alt 4 høringssvar.
Tabel 1 sammenfatter de overordnede emner, der har været rejst i offentlighedsfasen, og hvordan de indgår i den videre proces.
Tabel 1. Sammenfatning af indkomne høringssvar og deres inddragelse i miljøvurderingsprocessen
Emner for høringssvar

Konsekvens for miljøvurderingen

441856 henstiller, at der i den konkrete udformning af NOL er fokus på en arkitektonisk, teknisk
og funktionel bearbejdning som integrerer sikkerhedsmæssige, tekniske og driftsmæssige krav i et
samlet arkitektonisk udtryk der tilpasser sig kontekst og skala, samt at arkitekturen signalerer en
tydelig identitet af tekniske funktioner.
441856 henstiller, at placering i landskabet og den
landskabsmæssige udformning medvirker til at
den visuelle påvirkning begrænses mest muligt.
441856 henstiller, at der arbejdes med bæredygtige løsninger i forhold til arkitektur, klimatilpasning
og natur

Emnet inddrages i en vurdering af projektets påvirkning på Risøs arkitektoniske kulturarv og den
visuelle påvirkning.

Emnet inddrages i en vurdering af projektets visuelle påvirkning.

Der er fokus på klimatilpasning i projektet. Dette
emne inddrages. Derudover vil bæredygtige løsninger for arkitektur og natur vil blive inddraget så
vidt det er muligt.
441856 henstiller, at løsninger bidrager til Risøs
Emnet inddrages ikke, da det ikke er en del af den
identitet som forsknings- og udviklingscentrum for politiske beslutning, der ligger bag udarbejdelsen
vedvarende energi.
af miljøkonsekvensrapporten.
441856 henstiller, at så mange funktioner som
Emnet inddrages i en vurdering af projektets visumuligt, som er ud over lagerfaciliteten, kan indbyg- elle påvirkning. DD vil som udgangspunkt genanges i eksisterende byggeri, så miljøet påvirkes
vende eksisterende bygninger. Deres egnethed til
mindst muligt.
de ønskede formål kan dog først vurderes efter
endt dekommissionering. Viser det sig, at der bliver
brug for ny bebyggelse, vil denne skulle erstatte
eksisterende.
441856 henstiller, at en besøgstjeneste/besøgsI projektet indgår en besøgsfacilitet, som vil blive
rute tænkes ind i bygningen.
beskrevet og vurderet.
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Emner for høringssvar

Konsekvens for miljøvurderingen

441856 henstiller, at der kompenseres for
træfældning ved nyplantning med fokus på øget
biodiversitet

Der vil indgå en beskrivelse og vurdering af den
landskabelige værdi som skabes efter nedrivning
af eksisterende lagerbygninger, tailingsbassiner og
flytning af malmbunker. Heri vil indgå en vurdering
af behov for evt. nyplantning og karakteren heraf.
441856 gør indsigelse imod lokalplanafgrænsning Indsigelsen er ikke relevant for miljøkonsekvensog foreslår en skræddersyet projektlokalplan for
rapporten. Lokalplanens afgrænsning afgøres af
NOL, der sikrer NOLs byggeri. Øvrige tematiserin- Roskilde Kommune. Punktet er sendt til kommuger og idéer til området bør afvente arbejdet med nens orientering.
en helhedsplan.
441856 ønsker information om baggrunden for at Emnet inddrages i en beskrivelse af de undersøgte
NOL skal placeres i kote +4.
alternativer og påvirkning af menneskers sundhed,
herunder uheld og ulykker og klima.
441856 foreslår, at der arbejdes med forskellige
Afvejning af fordele og ulemper ved anvendelse af
virkemidler for at holde gulvkoten så lav som mu- virkemidler i forhold til placering af gulvkoten vil
ligt.
sammen med andre projektrelevante forhold ske
som en naturlig del af projekteringen. Dette vil blive
beskrevet i rapporten. I miljøkonsekvensrapporten
vil konsekvenserne ved den valgte gulvkote blive
vurderet i afsnit om påvirkning af menneskers
sundhed, herunder uheld og ulykker, klima og visuelle påvirkninger.
441856 henstiller til, at der i udførelsesfasen er fo- Emnet inddrages. Trafiksikkerhed og trafikafvikling
kus afhjælpning af flaskehalsproblemer og sikker- på alleen og ved portvagten i anlægsperioden behed for færdsel for de bløde trafikanter på poppel- skrives og vurderes.
alléen.
441856 ønsker en trafikanalyse, der belyser trafik- I rapporten vil indgå en vurdering af projektets trabelastning, spidsbelastnings tidspunkter og hvor- fikbelastningen, trafiksikkerhed og trafikafviklingen
dan trafiksikkerhed efterleves og flaskehalsproble- i anlægsfasen.
mer afhjælpes.
441856 gør opmærksom på, at naturen på Risø
Emnet inddrages ikke. Projektet vil ikke ændre på
halvøen udgør vigtige rekreative forhold for stude- de rekreative værdier på Risø.
rende, ansatte og gæster inden for sikkerhedshegnet.
455002 foreslår, at den kommende lagerfacilitet
Emnet inddrages ikke. Det er ikke et emne, som
forsynes med en ”mindeplade” med navnene på
kan indgå i en miljøkonsekvensrapport.
samtlige de folketingsmedlemmer, som stemte for
udskydelsen af oprettelsen af et
dansk slutdepot for radioaktivt affald.
456646 foreslår at yderligere standpunkter visuali- Emnet inddrages. De foreslåede standpunkter vil
seres af hensyn til fritidssejlerne og beboerne i
blive vurderet og indgå i vurderingen af projektets
Veddelev: en linje fra udsejlingen fra Færgebrorev visuelle påvirkning.
(Gershøj) og en linje fra udsejlingen fra renden
vest for Eskilsø. Fra Norstien i Veddelev, hvorfra
man kan se NOL.
456646 foreslår, at en udformning af NOL kunne
Forslaget medtages som et alternativ.
finde inspiration i moræneknolde som fx Bolund,
så NOL visuelt vil fremstå som en græsdækket
høj.
459038 bemærker, at der bør være særligt fokus
Emnet inddrages i afsnit om påvirkning af mennepå de 233 kg bestrålet brændsel og på dens sam- skers sundhed, herunder uheld og ulykker.
mensætning og stråling, samt om det er lavt- mellemaktivt eller mellem-højradioaktivt materiale.
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Emner for høringssvar

Konsekvens for miljøvurderingen

459038 gør indsigelse mod de valgte visualiseringsstandpunkter og anfører, at der hvor der færdes flest mennesker er tursejlere, kajakroere og
surfere, som udnytter Roskilde fjordbredningen
udfor Risø.
459038 foreslår at indpasse NOL i en græs- eller
egekratbevokset bakke med indgang mod øst.

Emnet inddrages. De foreslåede standpunkter vil
blive vurderet og indgå i vurderingen af projektets
visuelle påvirkning.
Forslaget medtages som alternativ

459038 bemærker, at der bør ske en frigivelse og Emnet inddrages ikke. Området indgår ikke i proåbning af adgangen til det lukkede område på den jektområdets afgrænsning.
nordlige del af Veddelev halvøen og anfører, at
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.
6. Vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne
Der er den 19.11.2019, i forbindelse med 1. offentlighedsfase sendt et notifikationsbrev til Sverige, Norge, Polen, Tyskland, Holland og England i henhold til Espoo
konventionens artikel 3.
Miljøstyrelsen har fra Sverige og Tyskland modtaget ønske om deltagelse i miljøvurderingsprocessen. Sverige har samtidig indsendt en række bemærkninger til
projektet. Polen ønsker ikke at deltage, men at blive informeret løbende.
Emner for høringssvar fra Espoo

Konsekvens for miljøvurderingen

277761 finder, at der er behov for en risiko- og
sårbarhedsanalyse af pludselige eller på lang sigt
uønskede hændelser, herunder ved transport af
affaldet.
277761 finder, at risiko- og sårbarhedsanalysen
også bør omfatte tyveri, ulykker og terrorangreb
samt beskrive de påtænkte afværgeforanstaltninger.
277761 finder, at der skal beskrives, hvilke afværgeforanstaltninger, som vil indgå, for at begrænse
konsekvenserne af de uønskede hændelser, som
fremgår af risiko- og sårbarhedsanalysen. Påvirkninger, som vil kunne få betydning af grænseoverskridende karakter, skal fremhæves særskilt.
277761 ønsker en redegørelse for de påtænkte
transportveje og for hvilke typer af transportmidler,
der ventes at blive anvendt til at transportere affaldet.

Emnet inddrages og beskrives under påvirkning af
menneskers sundhed, herunder uheld og ulykker.

277761 ønsker en beskrivelse af påvirkning fra
klimafaktorer såsom højere vandstand og øget
nedbør.

Emnet inddrages. Afsnit om uheld og ulykker udarbejdes i samarbejde med SIS, som vil vurdere
hvilke uhelds- og ulykkesscenarier der er relevante
herunder terror, tyveri mv.
Emnet inddrages og beskrives under påvirkning af
menneskers sundhed, herunder uheld og ulykker
og under potentielle grænseoverskridende påvirkninger.
Der vil indgå en beskrivelse af den interne transport på Risø, som vil udgøre den langt overvejende
del af transporterne med affaldet. Derudover vil der
indgå en beskrivelse af den del af transporten, som
måtte foregå på offentlig vej.
Emnet inddrages og beskrives under afsnit om
klima.
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Emner for høringssvar fra Espoo

Konsekvens for miljøvurderingen

277761 ønsker en beskrivelse af risiko for forurening af grundvandet og af havet, herunder ved
utilsigtede hændelser.
277761 påpeger, at de 233 kg bestrålet forsøgsbrændsel skal benævnes som langlivet højaktivt
radioaktivt affald og således behandles som dette.
Denne del af affaldet bør håndteres og opbevares,
så det er muligt på en enkel måde at transportere
det til et andet land, hvor der opbevares brugt nukleart brændsel.
277761 påpeger, at det er vigtigt, at der også findes en løsning for NORM-affaldet og uranmalmen
på Risø.

Emnet inddrages og beskrives under afsnit om
grundvand samt om påvirkning på akvatisk natur
og arter.
Emnet inddrages ikke. Klassificeringen af det Danske affald følger IAEA’s retningslinjer. Om der kan
ske eksport, undersøges i henhold til beslutning i
B90.

Normaffald, som i dag er opmagasineret på Risø,
flyttes ind i NOL, indtil der er vedtaget en national
plan for Norm-affald. Når en sådan foreligger, forventes den også at kunne rumme NORM-affaldet i
DD’s varetægt. Der tilføres ikke nyt Norm-affald til
Risø. Flytning af det interne NORM-affald og uranmalm er en del af projektet og beskrives i rapporten. Opbevaring af øvrigt NORNM-affald er ikke en
del af projektet og medtages ikke.

Der skal derfor udarbejdes en rapport over de grænseoverskridende påvirkninger
der kan være på de berørte lande. Rapporten skal udarbejdes på dansk samt deberørte landes sprog, og den skal behandle alle de emner, der er relevante for nabostaten eller som de har kommenteret på.
Miljøkonsekvensrapporten med de grænseoverskridende påvirkninger skal høres i
de berørte lande samtidig med, at der er offentlig høring i Danmark.
Ansvaret for indholdet i denne miljøkonsekvensrapport ligger hos den danske myndighed for miljøkonsekvensvurderingen. Al kontakt med myndighederne i nabostaterne skal ske via Miljøstyrelsens Espoo-kontakt.
Det anbefales, at miljøkonsekvensrapporten for de grænseoverskridende påvirkninger indsættes som et selvstændigt kapitel i den danske miljøkonsekvensvurdering,
så de danske borgere kan orientere sig herom.
Vær opmærksom på at miljømyndigheden ikke kan udstede tilladelse til projektet,
før der er givet samtykke hertil fra den danske Espoo-myndighed.

7. Indhold og kvalitet i miljøkonsekvensrapporten
Formålet med miljøkonsekvensrapporten er at beskrive, analysere og vurdere projektets miljøpåvirkninger. Selve kravene til indholdet i miljøkonsekvensrapporten
er givet i henholdsvis § 20, stk. 1-6 og bilag 7 i miljøvurderingsloven. Miljøstyrelsen skal derfor i processen med udarbejdelse af miljøkonsekvensrapporten sikre
sig, at disse krav er opfyldt.
Tabel 2 og 3 afgrænser, hvor omfattende og detaljerede oplysninger Dansk Dekommissionering skal fremlægge i miljøkonsekvensrapporten, jf. miljøvurderingslovens § 23, stk. 1. Miljøkonsekvensrapporten behøver ikke følge samme struktur
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som emnetabellen (tabel 3), men det er afgørende, at rapporten behandler de angivne miljøparametre i tilstrækkeligt omfang og opfylder de krav til kvaliteten af
miljøkonsekvensrapporten, som fremgår af lovens § 20, stk. 1.
Miljøkonsekvensrapporten skal klart formidle projekt og resultater af miljøundersøgelserne på en læsevenlig måde, og der derfor lægges vægt på det ”Ikke-tekniske
resumé”, som skal kunne læses af personer uden faglig viden om miljøpåvirkninger. I resten af miljøkonsekvensrapporten lægger Miljøstyrelsen vægt på, at der
ikke gås på kompromis med det faglige indhold og kvaliteten, for at øge læsevenligheden.
Eventuelle teknisk tunge afsnit, der er relevante og understøtter miljøkonsekvensrapporten, kan vedlægges som bilag i form af baggrundsrapporter, mens beskrivelser, vurderinger og konklusioner fra sådanne bilag kan indgå i en kondenseret
form i selve miljøkonsekvensrapporten.
Dette notat kan revideres, hvis Dansk Dekommissionering foretager ændringer i
projektet, som bevirker, at nye oplysninger bør indgå i miljøkonsekvensrapporten,
eller hvis der skulle tilgå Miljøstyrelsen eller Dansk Dekommissionering nye væsentlige oplysninger, som kan påvirke miljøvurderingen.
Særligt om væsentlige miljøpåvirkninger
Miljøkonsekvensrapporten skal både behandle væsentlige negative og væsentlige
positive virkninger. Vurderingen af karakteren af en påvirkning vil ofte være subjektiv, og det er derfor vigtigt, at påvirkninger og konsekvenser ikke undlades,
selvom de fra bygherres synspunkt er positive.
Særligt om metode og dokumentationsgrundlaget
I tabel 3 indeholder hvert afsnit om miljøparametre, som skal undersøges, en kort
beskrivelse af dokumentationsgrundlag, dvs. det grundlag som miljøkonsekvensrapporten forventes at være baseret på. De nævnte data- og informationskilder
samt tekniske anvisninger og lign. er Miljøstyrelsens vurdering af, hvor relevant
materiale til brug i miljøkonsekvensrapporten kan findes, men er ikke udtømmende. Miljøstyrelsen forudsætter således, at Dansk Dekommissionering (eller
rådgiverne til projektet) selv identificerer supplerende relevante kilder af høj kvalitet.
Når der i notatet fremgår, at feltundersøgelser er nødvendige, er det et udtryk for,
at Miljøstyrelsen vurderer, at der skal foretages konkrete undersøgelser i området
for at give det bedst mulige grundlag for vurdering af det givne miljøforhold. Det
betyder dog ikke, at feltundersøgelser ikke kan være nødvendige i vurderingen af
andre miljøforhold, selvom det ikke måtte være beskrevet under dokumentationsgrundlag.
Det er således Dansk Dekommissionerings ansvar at sikre, at oplysningerne i miljøkonsekvensrapporten er af tilstrækkelig høj faglig kvalitet, og at oplysningerne er
fyldestgørende.
Det skal også klart beskrives i miljøkonsekvensrapporten, hvis der mangler oplysninger for givne miljøforhold eller på anden måde er væsentlig usikkerhed om konklusionerne.
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Tabel 2. Lovkrav til indhold i miljøkonsekvensrapporten
Punkt i VVM-bekendtgørelsen

Håndtering i miljøkonsekvensrapporten

Et ikke-teknisk resumé på grundlag af oplysninger i miljøkonsekvensrapporten.
(Bilag 7, pkt. 9)

Der skal udarbejdes et ikke-teknisk resumé af hele miljøkonsekvensrapporten i et
letlæseligt sprog.

1. Beskrivelse af projektet, herunder navnlig:

a) Projektområdet skal beskrives og vises på kort i forskellige størrelsesforhold,
f.eks. 1:10.000 og 1:5.000 og med både topografisk kort og nyeste tilgængelige luftfoto, herunder et kort med eksisterende bygninger (med relevante bygningsnumre) og veje. Med baggrund i kortene skal det være muligt at afgrænse
projektområdet i forhold til den øvrige del af Risø. Da en stor del af Risø-området er et matrikelnummer, skal det med angivelse af ovenstående eksisterende
forhold tydeligt fremgå, hvilket område, der er tale om.

a) en beskrivelse af projektets placering

b) en beskrivelse af hele projektets fysiske karakteristika,
herunder, hvor det er relevant, fornødne nedrivningsarbejder, og arealanvendelsesbehovet i anlægs- og driftsfaserne

b) Der skal udarbejdes en beskrivelse af projektets fysiske udformning, beliggenhed og karakteristika, herunder bygningernes volumen. Det skal beskrives
hvilke funktioner og aktiviteter der etableres i eksisterende og i nye bygninger.
De nye bygningers placering, funktion og volumen skal beskrives. Det skal beskrives, hvilke træer/grupper af træer der forventes fældet. De nødvendige anlægsarbejder og nedrivningsarbejder skal beskrives. Den del af dekommissioneringen af bygninger og anlæg, herunder tailingsbassiner, som udføres efter
2023 skal beskrives. Det skal beskrives hvordan affald fra eksisterende lagerbygninger og malmbunkerne mv. vil blive flyttet til den nye opgraderede lagerfacilitet, og hvilke risici der er forbundet med denne flytning. Det skal beskrives,
hvordan den trufne jord- og grundvandsforurening som følge af udvaskning fra
malmbunkerne vil blive håndteret jf. påbud fra Roskilde Kommune.
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Hvis dele af projektet ikke er endeligt fastlagt, skal projektbeskrivelsen tage
højde for dette og klart beskrive de forskellige muligheder, som Dansk Dekommissionering arbejder med. Det kan f.eks være den endelige placering af NOL
inden for de angivne bygningsfelter.
c) en beskrivelse af de væsentligste karakteristika ved projektets driftsfase (navnlig en eventuel produktionsproces),
f.eks. energibehov og energiforbrug, typen og mængden af
de anvendte materialer og naturressourcer (herunder vand,
jordarealer, jordbund og biodiversitet)

d) et skøn efter type og mængde over forventede reststoffer
og emissioner (såsom vand-, luft-, jordbunds- og undergrundsforurening, støj, vibrationer, lys, varme, stråling) og
mængder og typer af affald produceret i anlægs- og driftsfaserne.
(Bilag 7, pkt. 1 (a-d))

2. En beskrivelse af de rimelige alternativer (f.eks. vedrørende projektets udformning, teknologi, placering, dimensioner og størrelsesorden), som bygherren har undersøgt, og
som er relevante for det fremlagte projekt og dets særlige
karakteristika, og angivelse af hovedårsagerne til det trufne
valg, herunder en sammenligning af miljøpåvirkningerne.

c) Der skal udarbejdes en beskrivelse af de væsentlige karakteristika ved driften
under den sidste del af dekommissioneringen (efter 2023) samt når NOL, modtagestation for radioaktivt affald, måle- og analyselaboratorium, håndteringsfacilitet, kontor og udstillingsfacilitet er etableret. Mængder og typer af radioaktivt
affald der flyttes til NOL, behandles, håndteres og lagres, beskrives. Projektets
potentielle påvirkninger på Natura 2000-områderne Roskilde Fjord og Risøhalvøen (fuglebeskyttelse og habitatområde) beskrives og vurderes.
d) Forventede reststoffer og emissioner såsom regnvand og spildevand i anlægsog driftsfasen beskrives, herunder evt. udledning til Roskilde Fjord. Håndtering
af jord- og grundvandsforurening beskrives. Støj og vibrationer fra nedrivning,
byggeri og trafik i anlægsfasen beskrives. Stråling og udslip fra afkast i anlægs- og driftsfasen beskrives. De samlede affaldsmængder (radioaktivt affald)
beskrives og opdeles på relevante kategorier. Der udarbejdes en beskrivelse
og vurdering af risiko for drifts- og uheldsudslip.
I miljøkonsekvensrapporten skal det klart beskrives, om der arbejdes med flere muligheder for udformning af projektet. Eksempelvis, hvis Dansk Dekommissionering
først senere i projektforløbet lægger sig fast på f.eks. præcise dimensioner. Her
skal det bl.a. fremgå, om der findes et hovedforslag, som Dansk Dekommissionering foretrækker, eller om der er flere ligestillede muligheder. Alternativer i projektet

18

Derudover skal alternativer med tilknytning til projektet indmeldt i idefasen medtages.

skal afspejles relevante steder i miljøkonsekvensrapporten – f.eks. hvis de har forskellig betydning i forhold til projektets miljøpåvirkninger. Her kan nævnes, at der i
øjeblikket planlægges med 2 byggefelter for NOL.

(Bilag 7, pkt. 2)
Alternativer fra idefasen skal ligeledes beskrives, herunder også indmeldte alternativer fra de nukleare tilsynsmyndigheder.
Miljøkonsekvensrapporten skal som minimum indeholde en beskrivelse af 0-alternativet, det vil sige en beskrivelse af området, såfremt projektet ikke gennemføres.
Herunder skal indgå, hvordan den eksisterende arealanvendelse i området kan forventes at udforme sig, hvis projektet ikke gennemføres. Se i øvrigt punkt 3 i tabel 2.
Rapporten skal også indeholde en kort beskrivelse af eventuelle alternativer/alternative projektudformninger, som er blevet fravalgt. Herunder skal indgå begrundelserne for, hvorfor alternativerne ikke ønskes realiseret. Denne beskrivelse skal
være med til at synliggøre, hvorfor den konkrete projektudformning er valgt og er
med til at give baggrundsinformation om projektet og den projektudviklings- og designproces, som Dansk Dekommissionering har været i gang med.
3. En beskrivelse af de relevante aspekter af den aktuelle
miljøstatus (referencescenarie) og en kort beskrivelse af
dens sandsynlige udvikling, hvis projektet ikke gennemføres,
for så vidt naturlige ændringer i forhold til referencescenariet
kan vurderes ved hjælp af en rimelig indsats på grundlag af
tilgængeligheden af miljøoplysninger og videnskabelig viden.
(Bilag 7, pkt. 3)

De relevante aspekter af den aktuelle miljøstatus fremgår af beskrivelserne af vurderingen for de enkelte miljøforhold nedenfor.
Beskrivelsen af den sandsynlige udvikling bør dog behandles under afsnittet om 0alternativet, som derfor også skal omfatte en kort vurdering af udviklingen i miljøstatus for relevante miljøforhold, såfremt projektet ikke gennemføres.
Dette afsnit skal tillægges øget betydning og omfang, hvis projektets gennemførelse eksempelvis hindrer en ellers forventet eller forudset udvikling af de relevante
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miljøforhold. Det kunne være fra andre igangsatte eller planlagte initiativer, som påvirkes eller umuliggøres i forbindelse med projektet.
4. En beskrivelse af de i § 20, stk. 4, nævnte faktorer, der
kan forventes at blive berørt i væsentlig grad af projektet:
befolkningen, menneskers sundhed, biodiversiteten (f.eks.
fauna og flora), jordarealer (f.eks. inddragelse af arealer),
jordbund (f.eks. organisk stof, erosion, komprimering og arealbefæstelse), vand (f.eks. hydromorfologiske forandringer,
kvantitet og kvalitet), luft, klima (f.eks. drivhusgasemissioner,
virkninger, der er relevante for tilpasning), materielle goder,
kulturarven, herunder de arkitektoniske og arkæologiske
aspekter, og landskab.

Bilag 7, pkt. 4 og 5 omhandler de faktorer, dvs. de miljøforhold, som skal indgå i
miljøkonsekvensrapporten, fordi de kan forventes at blive væsentligt påvirket af projektet, og karakteren og omfanget af de forventede væsentlige virkninger på miljøet,
herunder kumulative, indirekte, kort- og langsigtede virkninger.
I tabel 3 uddybes de miljøforhold for det anmeldte projekt, som ifølge bilag 7, pkt. 4
og 5 skal indgå i miljøkonsekvensrapporten

5. En beskrivelse af projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet som følge af bl.a.:
a) anlæggelsen og tilstedeværelsen af projektet, herunder,
hvor det er relevant, nedrivningsarbejder
b) brugen af naturressourcer, navnlig jordarealer, jordbund,
vand og biodiversitet, så vidt muligt under hensyntagen til en
bæredygtig adgang til disse ressourcer
c) emissionen af forurenende stoffer, støj, vibrationer, lys,
varme og stråling, opståelsen af gener og bortskaffelsen og
genvindingen af affald
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d) faren for menneskers sundhed, kulturarven og miljøet
(f.eks. på grund af ulykker eller katastrofer)
e) kumulationen af projektets virkninger med andre eksisterende og/eller godkendte projekter, idet der tages hensyn til
eventuelle eksisterende miljøproblemer i forbindelse med
områder af særlig miljømæssig betydning, som kan forventes at blive berørt, eller anvendelsen af naturressourcer
f) projektets indvirkning på klimaet (f.eks. arten og omfanget
af drivhusgasemissioner) og projektets sårbarhed over for
klimaændringer
g) de anvendte teknologier og stoffer.
Beskrivelsen af de forventede væsentlige virkninger på de i
§ 20, stk. 4, angivne faktorer bør omfatte projektets direkte
virkninger og i givet fald dets indirekte, sekundære, kumulative, grænseoverskridende, kort-, mellem- og langsigtede,
vedvarende eller midlertidige samt positive eller negative
virkninger. I beskrivelsen bør der tages hensyn til de miljøbeskyttelsesmål, der er fastlagt på EU- eller medlemsstatsplan, og som er relevante for projektet
(Bilag 7, pkt. 4 og 5 )
6. En beskrivelse af, hvilke metoder eller beviser der er anvendt til identificeringen og forudberegningen af de væsentlige virkninger på miljøet, herunder oplysninger vedrørende

Miljøkonsekvensrapporten skal indeholde et ”metodeafsnit” (kan også indgå som
flere afsnit under beskrivelserne af de enkelte miljøforhold), hvor de anvendte metoder og grundlag for vurderingerne skal beskrives. I afsnittet skal indgå, hvis der i
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eventuelle vanskeligheder (f.eks. tekniske mangler eller
manglende viden) i forbindelse med indsamlingen af de krævede oplysninger og vedrørende de vigtigste usikkerheder.
(Bilag 7, pkt. 6)
6. En beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller om muligt
neutralisere identificerede væsentlige skadelige virkninger
på miljøet og, om relevant, af eventuelle foreslåede overvågningsordninger (f.eks. udarbejdelse af en analyse efter projektets afslutning). Denne beskrivelse bør redegøre for, i
hvilken grad de væsentlige skadelige virkninger på miljøet
undgås, forebygges, begrænses eller neutraliseres, og bør
dække både anlægs- og driftsfasen.
(Bilag 7, pkt. 7)

7. En referenceliste med oplysninger om kilderne til de i rapporten indeholdte beskrivelser og vurderinger.

forhold til aktuel miljøtilstand eller miljøpåvirkninger er væsentlig manglende viden
eller usikkerhed.

Miljøkonsekvensrapporten skal belyse og begrunde behovet for afværge- eller kompenserende foranstaltninger. Rapporten skal klart angive, om foranstaltningerne
iværksættes egenhændigt af bygherre som en del af projektet, eller om der er tale
om forslag til foranstaltninger. Herunder skal det også klart angives, om det er foranstaltninger, som skal iværksættes umiddelbart, eller det er foranstaltninger, som
kan iværksættes, såfremt en given negativ miljøpåvirkning måtte blive konstateret.
Den forventede påvirkning af afværgeforanstaltningerne skal også klart beskrives
og begrundes.
Rapporten skal også klart beskrive relevante tiltag ift. overvågning, og om disse
iværksættes egenhændigt af bygherren som en del af projektet. Det kan eksempelvis være overvågning for at dokumentere effekten af afværgeforanstaltninger eller
overvågning af, om identificerede skadelige virkninger opstår, som dermed kan
kræve igangsættelse af afværgeforanstaltninger.
Miljøkonsekvensrapporten skal indeholde en referenceliste, som skal gøre det muligt at genfinde forskning, undersøgelser, rapporter mv., som danner grundlag for
vurderingerne i rapporten.

(Bilag 4, pkt. 10)
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Tabel 3. Emnetabel
Miljøfaktor

o
o

befolkningen,
menneskers sundhed

Beskrivelse af miljøpåvirkning

Friluftsliv og rekreativ værdi
Det er en væsentlig værdi for befolkningen og menneskers sundhed, at der er
gode muligheder for friluftsliv, og at der
findes områder med en høj rekreativ
værdi.

Begrundelse for vurdering af afgrænsning

Vurdering af påvirkning
Skal ikke indgå/,
Skal indgå

Der er ikke offentlig adgang til Risø-området i dag, idet området er omgivet af et sikkerhedshegn med portvagt. Men i forbindelse med besøg kan der arrangeres gåture i området. I forbindelse med den planlagte udstillingsfacilitet vil der ligeledes
kunne arrangeres ture i området. Det er
heller ikke muligt at lægge til med båd på
Risø. Da der ikke er offentlig adgang til området, vurderes projektet ikke at ville påvirke ”friluftsliv og rekreativ værdi”. De visuelle påvirkninger af projektet omtales under
”Landskab og kulturarv”.

Skal ikke indgå

Eventuelle metoder til vurdering af miljøfaktorer, der kan inddrages i miljøkonsekvensrapporten

Emnet indgår ikke i miljøkonsekvensrapporten.

23

Miljøfaktor

Beskrivelse af miljøpåvirkning

Støj og vibrationer
Støj og vibrationer kan medføre væsentlige gener for befolkningen bosat i de
nærmeste beboede områder omkring
Risø og for ansatte/udstyr på Risø. Betydelige støjgener i en længere periode
kan påvirke menneskers helbred. Vibrationer fx fra pilotering kan give sætningsskader på bygninger og anlæg.

Begrundelse for vurdering af afgrænsning

Vurdering af påvirkning
Skal ikke indgå/,
Skal indgå

Eventuelle metoder til vurdering af miljøfaktorer, der kan inddrages i miljøkonsekvensrapporten

I anlægsfasen vil der kunne forekomme
støjgener i forbindelse med anlæg og byggeriet af NOL og evt. andre nye bygninger.

Skal indgå

Der skal udarbejdes en beskrivelse og vurdering af den potentielle påvirkning fra støj
fra byggeriet i anlægsfasen og nedrivningsfasen. Vurderingen skal ske på baggrund af beregninger, f.eks. i SoundPlan.

Der vil kunne forekomme vibrationer i forbindelse med evt. pilotering af NOL.

Skal indgå

Der skal udarbejdes en vurdering af påvirkninger af vibrationer fra pilotering i anlægsfasen.

Der vil forekomme støj fra lastbilkørsel med
byggematerialer og bygningsaffald i anlægs- og nedrivningsfasen. Men da det forventede antal lastbiler vil være begrænset,
og al kørsel til og fra NOL vil foregå via A6,
hvor der er meget trafik og dermed trafikstøj i forvejen, vurderes den mulige forøgelse af støjen fra lastbiltrafik at være minimal. Da den nærmeste beboelse ligger
på den anden side af A6, forventes påvirkningen af trafikstøj fra NOL at være ubetydelig.

Skal ikke indgå

Påvirkning af støj fra lastbilkørsel i anlægsog nedrivningsperioden skal ikke indgå i
vurderingen.
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Miljøfaktor

Beskrivelse af miljøpåvirkning

Begrundelse for vurdering af afgrænsning

I driftsfasen (herunder den resterende dekommissionering af bygninger og anlæg)
vil der ikke forekomme støj eller vibrationer
fra bygninger og anlæg. I driftsfasen vil
DD’s kørsel blive mindre end i dag, bl.a.
fordi der vil være færre ansatte, men også
fordi DDs aktiviteter vil blive samlet på et
mindre areal. Dette gælder også, selvom
den planlagte udstillingsfacilitet bliver en
succes (2 busser pr. dag). Støj og gener
fra trafikken vurderes derfor at være ubetydelig.

Vurdering af påvirkning
Skal ikke indgå/,
Skal indgå
Skal ikke indgå

I nedrivningsfasen vil der kunne forekomme støjgener i forbindelse med nedrivning af eksisterende bebyggelse. Der vil
ikke forekomme vibrationer i nedrivningsfasen.

Skal indgå

I anlægsfasen vil der kunne forekomme
luftforurening i form af støv fra byggepladsen.

Skal indgå

Eventuelle metoder til vurdering af miljøfaktorer, der kan inddrages i miljøkonsekvensrapporten
Påvirkning af støj i driftsfasen skal ikke
indgå i vurderingen.

Luftforurening
I anlægsfasen og ved nedrivning vil der
kunne opstå støvgener.
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Luftforurening fra projektet kan forekomme i form af stråling eller radioaktiv
forurening fx fra skorstene og ventilationsanlæg og fra det oplagrede radioaktive materiale. Denne luftforurening vil
kunne udgøre en potentiel sundhedsmæssig risiko for befolkningen.

Begrundelse for vurdering af afgrænsning

I driftsfasen (herunder den resterende dekommissionering af bygninger og anlæg)
vil der være en potentiel risiko for luftforurening med radioaktivitet under dekommissioneringen og fra afkast i de nye bygninger. Afkastet sker gennem filtre, som overvåges for radioaktivitet. Der er endvidere
en potentiel luftforurening (radon) fra
malmbunkerne og tailings. Den vil være
den samme som i dag, hvor den ikke udgør
et sundhedsmæssigt problem. (Kilde: Radon-udsivning fra Kvanefjelds-malm på
Risø-området og spredning i atmosfæren,
Dansk Dekommissionering, 7. juni 2017).
Hvis malm og tailings placeres i en ikkelukket del af NOL vil den potentielle luftforurening være den samme som i dag.
Der forventes ikke udledning af ikke-radioaktiv luftforurening. Idet det imidlertid ikke
helt kan udelukkes, skal emission og påvirkning af ikke-radioaktiv luftemission
medtages.

Vurdering af påvirkning
Skal ikke indgå/,
Skal indgå
Skal indgå

Eventuelle metoder til vurdering af miljøfaktorer, der kan inddrages i miljøkonsekvensrapporten
DD foretager løbende kontrolmålinger af
luftforurening, som er fastlagt i DD´s nuværende Betingelser for Drift og Afvikling
(BfDA), og som håndhæves af de nukleare
tilsynsmyndigheder. De beregnede strålingsdoser fra potentielle udslip af radioaktive stoffer til atmosfæren i driftsfasen og
de påtænkte afværgeforanstaltninger, der
kan minimere disse udslip, beskrives og
den potentielle påvirkning på befolkningen
vurderes. Desuden beskrives og vurderes
den potentielle risiko for luftforurening med
radioaktivitet under den resterende dekommissionering. Rn-emissionerne fra malmbunkerne og tailings beskrives og de potentielle påvirkninger på befolkningen vurderes. Luftforurening fra ikke radioaktive
kilder beskrives ligeledes.
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Begrundelse for vurdering af afgrænsning

I nedrivningsfasen vil der kunne forekomme luftforurening i form af støv fra byggepladsen.

Uheld
Uheld ved håndtering af radioaktivt affald
kan få stor betydning for menneskers
sundhed og skal derfor undgås eller begrænses mest muligt.
Strålingsdoser fra et kortvarigt udslip til
Roskilde Fjord udgør derudover en potentiel risiko for biodiversiteten.

I anlægsfasen opføres bygningerne i almindeligt forekommende byggematerialer, hvilket betyder, at der ikke indgår radioaktivt
materiale. Der vil derfor ikke være en risiko
for uheld i form af stråling eller udslip af radioaktivt materiale i anlægsfasen. Det kan
ikke udelukkes, at et ændret kørselsmønster vil øge risikoen for sammenstød med
interne transporter af pakket radioaktivt affald.

Vurdering af påvirkning
Skal ikke indgå/,
Skal indgå
Skal indgå

Eventuelle metoder til vurdering af miljøfaktorer, der kan inddrages i miljøkonsekvensrapporten

Skal indgå

I forbindelse med de nukleare tilsynsmyndigheders godkendelse af projektet vil der
blive opstillet en række uheldsscenarier,
som skal beskrives og vurderes. Disse
scenarier beskrives, og den potentielle risiko for menneskers sundhed og for biodiversiteten i Roskilde Fjord vurderes. Endvidere beskrives de påtænkte afværgeforanstaltninger for at minimere uheld og effekter af uheld.

Potentielle påvirkninger i anlægsfasen og
nedrivningsfasen beskrives og vurderes.

I driftsfasen (herunder den resterende dekommissionering af bygninger og anlæg)
Projektet kan blive udsat for drifts- og
uheldsudslip i forbindelse med transport og
håndtering af radioaktivt affald, herunder
ved dekommissionering af de bygninger og
anlæg som dekommissioneres efter 2023
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Begrundelse for vurdering af afgrænsning

Vurdering af påvirkning
Skal ikke indgå/,
Skal indgå

Eventuelle metoder til vurdering af miljøfaktorer, der kan inddrages i miljøkonsekvensrapporten

Skal indgå

Der skal udarbejdes en beskrivelse og vurdering af den potentielle påvirkning på Na-

(bl.a. DR 3 og Hot Cell), flytning af affaldet
fra eksisterende lagre, malmbunker og tailings. Uheldsudslip kan i den forbindelse
også ske til Roskilde Fjord. Der kan også
ske ulykker ved transport af affald på offentlig vej. Der vil potentielt kunne ske
uheld som følge af udefrakommende påvirkninger, herunder et nedstyrtet fly eller
jordskælv.
I nedrivningsfasen vil der være tale om almindeligt forekommende byggematerialer.
Der vil derfor ikke være en risiko for uheld i
form af stråling eller udslip af radioaktivt
materiale i nedrivningsfasen. Det kan ikke
udelukkes at et ændret kørselsmønster vil
øge risikoen for sammenstød med interne
transporter af pakket radioaktivt affald.

o

Biodiversiteten

Natura 2000
Roskilde Fjord og dele af Risø-halvøen
er registreret som Natura 2000- -Fugle-

Både i anlægsfasen, driftsfasen og nedrivningsfasen vil der kunne komme påvirkninger af naturområder i nærområdet f.eks.
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beskyttelsesområde og Natura 2000-Habitatområde og er derfor omfattet af beskyttelse af de arter og naturtyper, som
indgår i udpegningsgrundlaget.

Begrundelse for vurdering af afgrænsning

Vurdering af påvirkning
Skal ikke indgå/,
Skal indgå

støj og evt. pilotering. Se endvidere under
akvatiske natur og arter.

tura 2000 området (Roskilde Fjord), akvatisk natur og arter som følge af udslip og
udledning af vand til fjorden. Dette gælder
for alle tre faser. De metoder, som anvendes i de analyser, som løbende foretages,
benyttes til at beskrive og vurdere påvirkningen på akvatisk natur og arter i anlægs, drifts- og nedrivningsfasen.

Terrestrisk natur og arter (herunder
fugle)
Der forekommer §3-områder, og der er
en potentiel risiko for, at der findes Bilag
IV-arter og andre beskyttede og fredede
arter inden for det område, der kan blive
påvirket af projektet.

Akvatisk natur og arter
Påvirkning af akvatisk natur og arter i
Roskilde Fjord kan potentielt forekomme
i form af radioaktivt udslip fra afløb, udledning af vand (renset spildevand) og
fra det oplagrede radioaktive materiale.
En sådan forurening bør undgås eller minimeres.

Eventuelle metoder til vurdering af miljøfaktorer, der kan inddrages i miljøkonsekvensrapporten

Der skal udarbejdes en beskrivelse og vurdering af påvirkningen fra projektet på beskyttede naturområder (§3-områder) og på
bilag IV-arter samt andre fredede og beskyttede arter.
Både i anlægsfasen, driftsfasen og nedrivningsfasen vil der potentiel kunne forekomme radioaktivt udslip fra afløb, udledning af vand og fra det oplagrede radioaktive materiale.

Skal indgå

For at undersøge eventuelle udslip i vandmiljøet i Roskilde Fjord indsamles der
hvert år blæretang fra Roskilde Fjord til
analyse for 137Cs (gamma-radioaktivitet)
ved gammaspektroskopi. Hvert kvartal indsamles en vandprøve fra Roskilde Fjord,
som analyseres for tritium og årligt en
vandprøve, der analyseres for 137Cs. En
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Begrundelse for vurdering af afgrænsning

Vurdering af påvirkning
Skal ikke indgå/,
Skal indgå

Eventuelle metoder til vurdering af miljøfaktorer, der kan inddrages i miljøkonsekvensrapporten
gang årligt indsamles en sedimentprøve
fra Roskilde Fjord, der analyseres for
137
Cs. Ugentligt indsamles vandprøver fra
Risøs renseanlæg, som analyseres for total beta radioaktivitet og radionucliderne
131 137
I, Cs og 226Ra. (Kilde Radiactivity in
the Risø District July – December 2018,
DTU juni 2019)
Vurderinger i projektets 3 faser vil tage udgangspunkt i det nuværende analyseprogram, og det vil blive vurderet om yderligere parametre skal indgå i vurderingen og
efterfølgende indarbejdes i moniteringsprogrammet.

o

jordarealer og jordbund

Arealanvendelse
Projektet omfatter nedrivning af eksisterende bygninger samt etablering af nye.
Dette medfører en ændret arealanvendelse lokalt på Risø.

I anlægsfasen etableres NOL, som forventes at omfatte 6-10.000 m2 ny bebyggelse.
De øvrige funktioner placeres i eksisterende bebyggelse. Hvis dette ikke er muligt, opføres ny bebyggelse, som erstatter
eksisterende, der efterfølgende nedrives.

Skal indgå

Miljøkonsekvensrapporten skal omfatte en
nærmere beskrivelse af omfanget af eksisterende bebyggelse, som bevares, af ny
bebyggelse og af bebyggelse som nedrives for derved at kunne skabe et overblik
over den fremtidige arealanvendelse og
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Begrundelse for vurdering af afgrænsning

Vurdering af påvirkning
Skal ikke indgå/,
Skal indgå

I driftsfasen (herunder den resterende dekommissionering af bygninger og anlæg)
vil de sidste bygninger og anlæg blive dekommissioneret, og de vil herefter kunne
anvendes uden restriktioner. I driftsfasen
vil den påbudte oprensning efter jord- og
grundvandsforureningen under malmbunkerne også blive gennemført, hvilket vil
muliggøre, at disse arealer efterfølgende
kan udlægges som green field, efter en accept fra de nukleare tilsynsmyndigheder.
I nedrivningsfasen nedrives bl.a. lagerbygninger og anlæg, herunder tailingsbassiner,
samt bygninger, som ikke kan genanvendes jf. beskrivelsen ovenfor af anlægsfasen.
Jordbund og jordforurening
Hele Risøområdet er kortlagt på vidensniveau 1 (V1), idet området kan være
forurenet. Kortlægningen medfører krav
om analyser af jord forud for bygge- og

I anlægsfasen vil NOL blive opført fra eksisterende terræn eller over eksisterende terræn. Derfor forventes omfanget af eventuelle gravearbejder at blive begrænsede.
Håndtering af evt. forurenet jord, herunder

Eventuelle metoder til vurdering af miljøfaktorer, der kan inddrages i miljøkonsekvensrapporten
omfanget af befæstede arealer i projektområdet. Der udarbejdes en arealopgørelse med eksisterende og fremtidige bebyggede arealer/etagearealer samt befæstede arealer.

Skal indgå

På baggrund af den miljøtekniske undersøgelse, udarbejdet af NIRAS 8.11.2017,
hvor påvirkning af arealanvendelse, grundvand og recipienter er undersøgt, skal der
udarbejdes en nærmere risikovurdering i
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Begrundelse for vurdering af afgrænsning

Vurdering af påvirkning
Skal ikke indgå/,
Skal indgå

anlægsarbejde. Der er en kortlagt jordforurening på vidensniveau 2 (V2) inden
for projektområdet, men ikke på det
areal, hvor NOL ønskes opført.

evt. undersøgelser af omfanget af jordforurening med henblik på at kunne udtage
området af V1 kortlægningen vil ske i forbindelse med § 8 ansøgning i henhold til
jordforureningslovens samt ansøgning om
byggetilladelse.

Ved byggeaktiviteter i anlægsfasen kan
der ske spild, som vil kunne forurene jorden.

I anlægsfasen kan det ikke udelukkes, at
der kan ske spild.

Skal indgå

Der er konstateret en jordforurening med
bl.a. fluorid, arsen og bly under malmbunkerne.

I driftsfasen, når malmoplaget er fjernet og
pladsen er målt til frigivelse, skal der håndteres en jordforurening med bl.a. fluorid, arsen og bly jf. påbud fra Roskilde Kommune.

Skal indgå

Ved nedrivningsaktiviter kan der ske
spild, som vil kunne forurene jorden.

I anlægsfasen kan det ikke udelukkes, at
der kan ske spild.

Skal indgå

Eventuelle metoder til vurdering af miljøfaktorer, der kan inddrages i miljøkonsekvensrapporten
forhold til arealanvendelse for at området
skal kunne frigives. Tilsvarende skal der
foretages en nærmere vurdering og fremskrivning af risikoen for påvirkning af recipient, herunder også som følge af havniveaustigning og stormflod.
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o

overfladevand og
grundvand (fysik,
kemi og biologi)

Beskrivelse af miljøpåvirkning

Vandkvalitet – klima
Et eventuelt stigende havniveau vil overskylle dele af Risøs lavtliggende område
rundt om halvøen og langs kysten.

Begrundelse for vurdering af afgrænsning

Vurdering af påvirkning
Skal ikke indgå/,
Skal indgå

Eventuelle metoder til vurdering af miljøfaktorer, der kan inddrages i miljøkonsekvensrapporten

Stigende vandstand er et vilkår i planlægningen, og bør indgå som forudsætning for
projektet.

Skal indgå

Det skal fastsættes, hvilket havniveau som
vurderes at være det sikkerhedsmæssigt
forsvarlige at anvende i lagerets forventede levetid (indtil 2073). Havniveauet fastlægges på baggrund af allerede foreliggende data og pålidelige fremskrivninger.

Stormen Bodil bevirkede en vandstand på
+2,06 m i Roskilde Fjord. De nukleare tilsynsmyndigheder har påbudt en sikring af
de eksisterende lagerfaciliteter til kote
+3,06 m. Dette krav opfylder DD ved et beredskab med NoFloods-barrierer for bygning 244. For at have en ekstra sikkerhed
mod hydraulisk opdrift, hvis vandstanden
skulle nå underkant af gulvet i den nye opgraderede lagerfacilitet, planlægges det, at
NOL skal opføres i kote +4,00.

I miljøkonsekvensvurderingen skal det vurderes, om den valgte gulvkote vurderes at
være tilstrækkelig til at sikre lageret mod
fremtidige højvandsscenarier.
For alle tilknyttede faciliteter til NOL gælder, at det skal vurderes, om de er klimasikrede i tilstrækkeligt omfang under hensynstagen til deres funktion.

I anlægsfasen vil der ske en sikring af nybyggeriet mod forhøjet vandstand. Det vurderes, at påvirkningen vil være ubetydelig.

Skal indgå

I driftsfasen (herunder den resterende dekommissionering af bygninger og anlæg)

Skal indgå
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Begrundelse for vurdering af afgrænsning

Vurdering af påvirkning
Skal ikke indgå/,
Skal indgå

Eventuelle metoder til vurdering af miljøfaktorer, der kan inddrages i miljøkonsekvensrapporten

skal det sikres, at NOL og særligt det radioaktive affald sikres mod forhøjet vandstand, herunder ved storm, således at der
ikke sker brud på bygningen eller udsivning
af radioaktivt materiale fra afløb ol. Påvirkningen skal beskrives.

Vandkvalitet – overfladevand og spildevand
I de kommende år forventes stadig
større regnhændelser, som kan forårsage skader på bygninger og inventar.

I nedrivningsfasen er affaldet flyttet til NOL.
Påvirkning af en forhøjet vandstand, for de
bygninger der skal rives ned, vurderes at
være ubetydelige.

Skal ikke indgå

Det skal sikres, at fremtidigt byggeri opføres, så det kan håndtere fremtidige forventede regnhændelser. Ikke mindst på Risø,
som ligger ud til Roskilde Fjord, som er et
beskyttet naturområde, vil det være vigtigt
at sikre, at der ikke utilsigtet udledes forurenet overfladevand eller spildevand til fjorden.

Skal indgå

Det skal beskrives, hvordan de forventede
regn-scenarier > 10 års hændelser forventes at påvirke projektområdet. Endvidere
skal der redegøres for hvilke virkemidler,
der kan tages i brug for at afbøde generne
ved disse hændelser, herunder hvordan
regnvand vil blive håndteret.
Det skal beskrives, hvordan spildevand fra
projektområdet og radioaktivt flydende affald håndteres i anlægs- og driftsfasen,
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Vurdering af påvirkning
Skal ikke indgå/,
Skal indgå

I anlægs- driftsfasen og nedrivningsfasen
skal regnvand fra tage, vej- og parkeringsarealer håndteres.

Eventuelle metoder til vurdering af miljøfaktorer, der kan inddrages i miljøkonsekvensrapporten
herunder under den sidste del af dekommissioneringen.

I driftsfasen skal projektet desuden sikres
mod skader fra regnscenarier >10-års
hændelser. Da nedsivning næppe er mulig,
skal der findes andre løsninger, der kan
forsinke regnvandet.
Spildevand fra driften af projektet skal ligeledes håndteres. Det skal beskrives, hvordan det interne radioaktive flydende affald
håndteres.
Vandkvalitet – grundvand
Gennemstrømningen af vand i malmbunken har udvasket florid, som giver forhøjede koncentrationer i det terrænnære
grundvand lige under bunken. Grundvandsforureningen skal håndteres som
en del af projektet jf. påbud fra Roskilde
Kommune.

I anlægsfasen vil der foregå en afværgepumpning af grundvand under malmbunken til renseanlægget. Målinger på dette
vand vil vise, om koncentrationerne kommer under det tilladte.

Skal indgå

Der skal indgå en beskrivelse og vurdering
af den jordforurening, som forekommer under malmbunkerne.
Påvirkningen på grundvandsforekomster
fra den midlertidig grundvandssænkning
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Der kan blive behov for midlertidig
grundvandssænkning.
Spild i anlægsfasen og nedrivningsfasen
kan medføre grundvandsforurening.

o

Hydrologiske forhold
Et områdes hydrologi kan bl.a. påvirkes
af aktiviteter som lokal afvanding ved
drænrør, drængrøfter og kanalisering
samt vandboringer.

Begrundelse for vurdering af afgrænsning

Vurdering af påvirkning
Skal ikke indgå/,
Skal indgå

Eventuelle metoder til vurdering af miljøfaktorer, der kan inddrages i miljøkonsekvensrapporten

En midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med etablering af NOL kan påvirke grundvandsforekomster.

skal vurderes og holdes op mod målsætninger og krav i lov om vandplanlægning
og tilknyttede indsatsplanlægninger

Det kan ikke udelukkes at der vil ske spild i
anlægsfasen og nedrivningsfasen.

Beskrivelse af foranstaltninger/procedure
til at mindske/minimere risikoen for spild.

I driftsfasen (herunder den resterende dekommissionering af bygninger og anlæg)
forventes der ikke at forekomme ny grundvandsforurening fra projektet.

Skal ikke indgå

Den konstaterede grundvandsforurening
under malmbunken skal håndteres som en
del af projektet jf. påbud fra Roskilde Kommune.

Skal indgå

Der findes ikke lavbundsområder, vandløb
eller søer inden for projektområdet, som
har en udbredelse eller optræder i landskabet på en måde, der har betydning for landskabets bærende karaktertræk.

Skal ikke indgå

Emnet indgår ikke i miljøkonsekvensrapporten.
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o

luft og klimatiske
forhold

Beskrivelse af miljøpåvirkning

Luftforurening
Den forventede potentielle luftforurening
er beskrevet under ”befolkningen og
menneskers sundhed”, s. 23.
Drivhusgasser
Drivhusgasser er en fælles betegnelse
for de luftarter, der bidrager til drivhuseffekten. Når koncentrationen af drivhusgasser i atmosfæren vokser medfører
det ændringer i drivhuseffekten, der
samlet set får jordens temperatur til at
stige og dermed ændrer klimaet på jorden.

o

infrastruktur

Infrastruktur og bebyggelse
Infrastruktur og bebyggelse er beskrevet
under ”befolkningen og menneskers
sundhed” og ”jordarealer – arealanvendelse”.

Begrundelse for vurdering af afgrænsning

Emnet er behandlet ovenfor.

Ud over byggeprocesser og produktion af
materialer, udgør opvarmning og afkøling
af bygninger også en stor del af CO2-udledningen.
NOL og evt. andre nye bygninger vil blive
opført som energieffektive bygninger med
mindst mulig klimapåvirkning, under hensyntagen til sikkerhedsmæssige og funktionelle krav. De nye bygninger forventes derfor ikke at påvirke omgivelserne væsentligt
med drivhusgasser.
Emnet er behandlet ovenfor.

Vurdering af påvirkning
Skal ikke indgå/,
Skal indgå
Skal indgå

Skal ikke indgå

Skal indgå

Eventuelle metoder til vurdering af miljøfaktorer, der kan inddrages i miljøkonsekvensrapporten

Emnet er behandlet ovenfor.

Emnet indgår ikke i miljøkonsekvensrapporten.

Emnet er behandlet ovenfor.
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Ressourcer/affald

Beskrivelse af miljøpåvirkning

Begrundelse for vurdering af afgrænsning

Ressourcer
Anvendes ikke fornyelige ressourcer
(materiale- og råstofforbrug) skal disse
som udgangspunkt genanvendes, så
både materialerne samt energiforbruget
minimeres. Miljøet påvirkes af ressourceeffektiviteten og anvendelsen af ressourcer.

NOL og evt. andre nye bygninger forventes
opført med almindeligt forekommende byggematerialer som bl.a. stål, beton og evt.
plademateriale. Materialerne vil være godkendte til anvendelse i byggeriet.

Affald
Generering og håndtering af affald kan
påvirke miljøet, såfremt dette ikke foregår hensigtsmæssigt.

Vurdering af påvirkning
Skal ikke indgå/,
Skal indgå
Skal ikke indgå

Eventuelle metoder til vurdering af miljøfaktorer, der kan inddrages i miljøkonsekvensrapporten
Emnet indgår ikke i miljøkonsekvensrapporten.

På Risø er der opbevaret ca. 3.700 ton
uranmalm. Der er tale om en ressource,
som tidligere er beskrevet som potentielt
affald. Det indebærer, at malmen skal overføres til det nye lager, hvis der ikke er fundet en anden løsning inden.
Modtagestationen vil løbende modtage affald fra det danske samfund. Mængderne
kan variere fra år til år, men i gennemsnit
modtager DD ca. 8 m³ pr. år. Der er i NOL
indregnet plads til de mængder, der forventes frem mod år 2073.
DD nedriver bygning 249, 244 og 231, når
NOL er ibrugtaget, og lagrene er tømt. Slu-

sebygningen på øst gavlen af bygning
227 nedrives, når dekommissioneringen af Hot Cel er tilendebragt. For at

38

Miljøfaktor

Beskrivelse af miljøpåvirkning

Begrundelse for vurdering af afgrænsning

Vurdering af påvirkning
Skal ikke indgå/,
Skal indgå

Eventuelle metoder til vurdering af miljøfaktorer, der kan inddrages i miljøkonsekvensrapporten

skabe plads til NOL er det nødvendigt at
nedrive en eller flere bygninger, bl.a. bygning 770, barak. Præcis hvilke kendes
først, når den endelige placering af lageret
er besluttet. Derudover fjernes tailingsbassinerne. Hvis der efter dekommissionering
af bygninger, som skal nedrives, forefindes
PCB, bly og asbest i bygningerne, vil dette
ved nedrivning blive fjernet og sorteret i
overensstemmelse med regler herfor.
I anlægsfasen forventes der ikke større affaldsmængder udover emballage, byggeaffald mm fra byggeriet.

Skal ikke indgå

I driftsfasen (herunder den resterende dekommissionering af bygninger og anlæg)
vil radioaktivt affald blive afrenset, håndteret, pakket og oplagret i NOL. Andet affald
bortkøres i forbindelse med normal renovation.

Skal indgå

I driftsfasen udføres den dekommissionering, der vil foregå efter 2023. Det skal beskrives og vurderes, hvordan det sikres, at
det omgivende miljø beskyttes mod radioaktiv stråling og udslip gennem vand og
luft og under transporter af affaldet.
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Vurdering af påvirkning
Skal ikke indgå/,
Skal indgå
Skal ikke indgå

Eventuelle metoder til vurdering af miljøfaktorer, der kan inddrages i miljøkonsekvensrapporten

Arkitektonisk er området præget af forskellige byggestilarter gennem tiden og af de
særlige aktiviteter, som har fundet sted i
området.
Risø er planlagt med en landskabsplan af
C TH Sørensen og de første af bygningerne blev tegnet af arkitekterne Paul Niepoort og Preben Hansen. De har bl.a. designet den karakteristiske profil på Risø laboratoriebygninger.

Skal indgå

Den potentielle påvirkning fra NOL og
eventuelle andre nye bygninger vil blive
belyst ud fra en beskrivelse og vurdering af
de arkitektoniske og kulturmiljømæssige
værdier der er på Risø.

Det vurderes, at der vil være væsentlige visuelle påvirkninger fra etablering af NOL
på Risø-området, som vil præge oplevelsen af fjordlandskabet.

Skal indgå

Den potentielle påvirkning vil blive belyst
ved at udarbejde visualiseringer, der viser
lageret set fra udvalgte standpunkter i om-

I nedrivningsfasen vil affald være rent bygningsaffald, som sorteres og håndteres i
overensstemmelse med gældende regler
herom. (Nedrivning af bygninger med pcb,
bly og asbest foregår efter gældende regler).

o

materielle goder, herunder den arkitektoniske og arkæologiske kulturarv

Håndtering af affald i anlægs- og nedrivningsfasen beskrives ikke.

Arkitektonisk kulturarv
De arkitektoniske og kulturmæssige værdier på Risø kan blive påvirket ved etablering af nyt lager.

Landskabsoplevelsen kan blive påvirket
ved etablering af nyt lager inden for projektområdet.
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Vurdering af påvirkning
Skal ikke indgå/,
Skal indgå

De nye bygninger vil være synlige fra omgivelserne omkring Risø, herunder fra rekreative udflugtsområder og fjorden, som benyttes af mange sejlere, og kan påvirke
landskabsoplevelsen. Den potentielle påvirkning skal belyses.

o

o

Arkæologiske kulturarv
Gravearbejde og lignende i forbindelse
med etablering af bygninger kan ødelægge arkæologisk kulturarv.

landskabet

Landskab
Med den planlagte genplantningsstrategi
vil der være en periode, hvor NOL bliver
meget synlig set fra syd. Dette kan påvirke landskabet.

Eventuelle metoder til vurdering af miljøfaktorer, der kan inddrages i miljøkonsekvensrapporten
givelserne, hvor der færdes flest mennesker, fra Bognæs (Nationalpark Skjoldungernes Land) og fra fjorden. Der vil også
blive udarbejdet visualiseringer, som viser
påvirkningen uden alléen.

Det kan ikke udelukkes, at der er arkæologisk kulturarv på stedet, hvor NOL etableres.
Der afventes en af Roskilde Museum udført gennemgang af området for potentielle
arkæologiske interesser i området.

Skal indgå

Roskilde Museum høres i forbindelse med
vurderingen og deres udtalelse inddrages.

Alléen, som forløber øst-vest gennem området, er et markant landskabeligt element,
som forventes at have en restlevetid på 30
år. DTU har udarbejdet en vedligeholdelses- og genplantningsstrategi for alleen
(DTU 18.11.2019). Strategien er, at alléen
skal stå så længe, det er muligt, hvorefter

Skal indgå

Se ovenfor under beskrivelse af metoden
for vurdering af de visuelle påvirkninger.
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Vurdering af påvirkning
Skal ikke indgå/,
Skal indgå

Eventuelle metoder til vurdering af miljøfaktorer, der kan inddrages i miljøkonsekvensrapporten

Skal indgå

Den landskabelige værdi, der vil opstå, når
en større del af Risø udlægges som grønt
område, beskrives og vurderes kvalitativt. I
vurderingen vil C. TH. Sørensens landskabsplan fra 1960’erene indgå.

alléen genplantes på ny. Synligheden af
NOL vil blive påvirket, når alleen fældes og
i en årrække herefter indtil træerne igen
når en vis størrelse.
På arealet, hvor det nye lager etableres, er
der to beplantede områder med lidt større
træer. Disse træer vil skulle fældes for at
skabe plads til lagerfaciliteten. Denne beplantning er ikke omfattet af beskyttelsesinteresser.
Det er derfor nødvendigt med en nærmere
vurdering af de visuelle påvirkninger af
NOL set fra syd uden en allé (se nedenfor).
Arealet, hvor bygning 249, tailingsbassiner og malmdepot er placeret, vil efter
etablering af NOL kunne udlægges som
grønne områder, der med tiden vil vokse
til.
Infrastruktur og bebyggelse
Infrastruktur og bebyggelse er beskrevet
under ”befolkningen og menneskers

Nedrivning af de planlagte bygninger vil
muliggøre, at der etableres flere grønne
områder på Risø. Det vurderes at kunne
blive en miljømæssig kvalitet for området,
hvorfor dette bør indgå i miljøkonsekvensvurderingen.
Emnet er behandlet ovenfor.

Skal indgå

Emnet er behandlet ovenfor.
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Vurdering af påvirkning
Skal ikke indgå/,
Skal indgå

For alle parametre foretages en vurdering
og beskrivelse af eventuelle kumulative effekter, som projektet måtte have, når effekter fra andre planer eller projekter medregnes. Derudover skal indbyrdes sammenhæng mellem effekter og faktorer beskrives
og vurderes, så det klart fremgår, hvilke effekter projektet medfører, herunder afledte
og indirekte effekter.
Der er aktuelt ikke andre kendte projekter i
området, som kan føre til kumulative effekter.

Skal indgå

Eventuelle metoder til vurdering af miljøfaktorer, der kan inddrages i miljøkonsekvensrapporten

sundhed” og ”jordarealer – arealanvendelse”.
o

den indbyrdes sammenhæng mellem
ovennævnte faktorer.

Der redegøres for sammenhængen mellem identificerede mulige effekter og kumulative effekter fra andre planlagte projekter og planer,

Metoden vil blive kvalitative vurderinger.
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