
Til alle Borgere i Veddelev  

 

ÅBENT HUS PÅ RISØ D. 2 JUNI 2022 KL. 18.00 – 21.15 

HOS DANSK DEKOMMISSIONERING – KOM, SE OG 

HØR OM OPBEVARINGEN AF DET RADIOAKTIVE 

AFFALD 

Folketinget har i 2018 besluttet, at der på Risø skal etableres et nyt, opgraderet lager til 
Danmarks radioaktive affald. Her skal affaldet opbevares indtil senest 2073. Kom til 
orienteringsmøde om planerne. 

Dansk Dekommissionering inviterer borgere i Roskilde til åbent hus med rundvisning og 
orienteringsmøde torsdag den 2. juni 2022. 

Program for åbent hus den 2. juni 2022 

Kl. 18.00 – 19.30: Dansk Dekommissionering holder åbent hus og tilbyder rundvisninger 
til de nuværende lagre af det radioaktive affald, samt til den ønskede placering af den 
nye lagerbygning, som skal huse alt affaldet indtil det kan blive slutdeponeret senest i 
2073. Desuden kan de nuværende bunker med uranmalm besigtiges. (Aldersgrænsen 
for adgang til lagrene er: minimum 14 år.) 

Kl. 19.30 – cirka 21.15: Efter en kort pause med servering af sandwich starter 
orienteringsmødet cirka kl. 19.45.  

Her vil repræsentanter for Uddannelses- og Forskningsministeriet og Dansk 
Dekommissionering fortælle om hvad der er sket siden sidste åbent hus-arrangement i 
november 2019. Endvidere forventer vi at høre om planerne for den kommende nye og 
sikre lagerbygning, som skal opføres indenfor de kommende år.  

Vi regner også med at høre om status med hensyn til arbejdet med at finde et egnet 
sted til en permanent placering af affaldet, samt hvilke krav der stilles til lokaliteten og 
geologien. Geus har i 2022 færdiggjort et omfattende studie, Danmarks undergrund 
evalueret til deponering af radioaktivt affald. Studiet er tilgængeligt via DD-website 
på: Nyt skridt mod en langsigtet løsning - Dansk Dekommissionering  

Det bemærkes, at Risø og Roskilde er ikke egnet til en permanent placering af affaldet.  

Der forventes på mødet efter orienteringen at blive god mulighed for at stille spørgsmål. 

Tilmelding – Se bagsiden 

 

  

https://www.dekom.dk/2022/01/19/nyt-skridt-mod-en-langsigtet-loesning/


Tilmelding til arrangementet 

Af hensyn til portvagt og logistik er tilmelding nødvendig. Du kan vælge at deltage i 
både rundvisning og orienteringsmøde, eller kun én af delene. Tilmelding skal ske via 
formularen på  Åbent hus – om radioaktivt affald - Dansk Dekommissionering senest 
søndag den 29. maj. (Skulle du opleve tekniske problemer med formularen, kan du 
alternativt sende en mail med informationerne til dd@dekom.dk .) 

Skulle tilslutningen nå op på DD’s maksimale kapacitet, som er 150 deltagere, 
forbeholder DD sig retten til at lukke tilmeldingen før tid. 

Deltagerne vil nogle dage før arrangementet modtage en mail med praktiske 
informationer. 

 

 

NYHED 29 APR 2022 - FORSLAG TIL NYT LAGER KLAR 
godt et år har en stor projektorganisation arbejdet på planerne for en ny, opgraderet 

lagerfacilitet til det radioaktive affald på Risø. Indsatsen har nu udmøntet sig i et 

detaljeret projektforslag. 

Læs hele historien på: Forslag til nyt lager klar - Dansk Dekommissionering  

DANSK DEKOMMISSIONERING 
FREDERIKSBORGVEJ 399, BYGNING 214, 4000 ROSKILDE 
Dansk Dekommissionering (DD) er en statslig virksomhed, der hører under Uddannelses- og 
Forskningsministeriet. Vi er en organisation med ca. 85 ansatte; bl.a. ingeniører, håndværkere, 
helsefysikere og administrativt personale. Udover at demontere de unikke og historiske anlæg på Risø 
håndterer vi alt Danmarks radioaktive affald og deltager aktivt i processen med at finde en langsigtet 
løsning for affaldet. 
DD er ISO 9001-certificeret og ISO 17025-akkrediteret. Sidstnævnte giver os lov til at måle og frigive 
affald ud fra gældende myndighedskrav. 
 

 

Hilsen Veddelev Borger og Grundejer Forening 
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