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Miljøminister: Affald fra
atomkraftværker er ufarligt
Slesvig-holstens miljøminister, Jan Philipp Albrecht (De Grønne), holder fast i planer om at deponere affald fra atomkraftværker på lossepladser. Det kan ramme Harreslev, men ifølge ministeren er affaldet
ganske ufarligt.
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Kiel. Tirsdag bekræftede Jan Philipp
Albrecht (De Grønne), miljøminister
i Slesvig-Holsten, at fire lossepladser
i delstaten er erklæret egnet til at tage imod affald fra atomkraftværkerne Brunsbüttel og Krümmel.
Begge atomkraftværker er lukkede, og ifølge miljøministeren er der
tale om byggeaffald, der er klassificeret som ikke-radioaktivt belastet.
Oprindeligt var syv lossepladser udpeget til at kunne tage imod affaldet, men efter en undersøgelse, der
blev præsenteret ved et pressemøde
mandag, er kun fire af dem fortsat i
spil. Blandt dem er lossepladsen fra
firmaet Balzersen i Harreslev kommune, klods op af den dansk-tyske
grænse.
Jan Philipp Albrecht forklarede
ved pressemødet, at tre af de syv lossepladser er droppet, fordi de snart
er fyldt op. Derfor kan de ikke tage
imod affaldet, der især består af isoleringsmateriale.
Tilbage er lossepladser i Wiershop,
Lübeck-Niemark, Johannistal og Harreslev.

Minister vil berolige
Den grønne miljøminister gjorde
tirsdag meget ud af at fastslå, hvor
ufarligt affaldet fra atomkraftvær-

RESÜMEE
Am Montag präsentierte Energiewendeminister Jan Philipp
Albrecht (Die Grünen) die Begründung dafür, dass vier Mülldeponien nach wie vor für die
Lagerung von Bauschutt von
Atomkraftwerken infrage kommen. Der Bauschutt sei mit Hinblick auf radioaktive Strahlung
nicht gefährlicher als das Leben
im Schwarzwald oder ein transatlantischer Flug, so der Minister. Ihm war vor allem an der
Akzeptanz in der Bevölkerung
gelegen, denn eine Platzierung
in Schleswig-Holstein sei politisch gewünscht.
Als nächstes will der Minister das Gespräch mit den Gemeinden suchen. Eine davon ist
Harreslev, wo die Pläne des Ministers auf Widerstand stoßen.
Auch der SSW im Landtag und
der BUND lehnen die Pläne ab.

Miljøminister Jan Philipp Albrecht (De Grønne) mener, at Harreslev ville være egnet til at modtage atomaffald fra de
lukkede atomkraftværker. Arkivfoto: Carsten Rehder, dpa

kerne er.
- Der er tale om byggeaffald. Affaldets stråling er under ti mikrosievert, og er dermed mindre end belastningen i Schwarzwald, eller når
man spiser paranødder eller flyver
over Atlanterhavet, forklarede Jan
Philipp Albrecht.
Men selv om affaldet ifølge ministeren ikke er anderledes end andet
affald, har en arbejdsgruppe alligevel
skullet udarbejdede en rapport om,
hvorvidt lossepladserne er egnede til
at tage imod affaldet.
- Det gjorde vi, fordi det er vigtigt,
at befolkningen inddrages i processen. Vi vil finde en løsning, baseret
på fakta, og derfor er ministeriet
med i processen, forklarede han.

Modererende rolle
Formelt er det ikke ministeriet, der
skal finde en løsning på affaldet fra
atomkraftværkerne. Det skal ejerne. De skal indgå aftaler med lossepladser, men minister Jan Philipp Albrecht slog tirsdag fast, at der er et
klart politisk ønske om, at SlesvigHolsten selv tager sig af det affald,
der bliver produceret i delstaten. Det
er også en af grundene til, at ministeriet er inddraget.
- Teoretisk er det muligt at sende
affald videre til andre delstater. Hvis
ejerne finder andre deponier et andet sted, kan de sende det videre, forklarede han.
Det kan endda ske uden at informere lokalt. Teoretisk kan Vattenfall som ejer af atomkraftværkerne
indgå en aftale med en losseplads i
Bayern, fylde affaldet på lastbiler og

køre det derhen.
- Netop den slags ønsker vi ikke.
Man skal huske på, at vi ikke taler
om noget helt nyt. Der har også før
været byggeaffald fra atomkraftværker. Det har man også behandlet som
normal affald. At vi nu som ministerium ledsager processen, skyldes det,
at vi vil tage befolkningen og kommunerne med i processen, sagde Jan
Philipp Albrecht.

Møde med kommunerne
Ministeren understregede flere gange, at der ikke er interesse for at deponere slesvig-holstensk affald fra
slesvig-holstenske atomkraftværker
i andre forbundslande. Desuden understregede han, at der ikke er truffet nogen endelige beslutninger endnu. En faggruppe ledsager arbejdet,
og ministeriet vil sammen med dem
informere kommuner og alle andre
involverede. Et første møde med en
kommune er allerede aftalt, forklarede ministeren tirsdag.
I løbet af oktober vil der være mulighed for flere møder. Ministeren
sagde, at der grundlæggende ikke er
et tidspres, men at atomkraftværkerne er taget ud af drift og har behov for at komme af med affaldet.
- Hvis det stod til ejerne, kunne arbejdet starte omgående, men vi vil
have tid til at føre en faglig debat,
sagde ministeren.

Ingen præferencer
Affaldet fra atomkraftværkerne ligger i en størrelsesorden på op til
50.000 tons. Det drejer sig formentlig
ikke om helt så meget, men ministe-

riet forklarede tirsdag, at det er useriøst at komme med konkrete tal på
nuværende tidspunkt.
Det er ifølge ministeriet grundlæggende muligt at dele affaldet op på
flere lossepladser. En model, der dog
ikke foretrækkes af ministeriet.
- Det ville ikke være særligt effektivt, men vi undersøger alle muligheder, lød det fra miljøministeren.
Ministreret har før meldt ud, at
hvis en af lossepladserne er villig til
at tage en del af affaldet, skal det ikke straffes ved at blive påtvunget det
hele. Derfor er der fortsat mulighed
for, at affaldet splittes op på flere lossepladser.

Frivillighed - endnu
Det er fortsat op til ejerne af atomkraftværkerne at indgå aftaler med
lossepladsejerne. Det vil sige, at intet
er vedtaget, og det er fortsat muligt
at sige nej. Men på et tidspunkt kan
det blive til et juridisk spørgsmål.
- Ministeriet har kun en ledsagende funktion, men hvis alle siger nej,
har vi juridiske muligheder for at gå
ind og træffe en beslutning, sagde
Jan Philipp Albrecht.
Dermed åbnede han op for, at ministeriet på et tidspunkt bestemmer,
hvor affaldet placeres.
- Om det så betyder, at vi eksporterer affaldet et andet sted hen, kan jeg
ikke sige endnu, lød det fra miljøministeren.
Han understregede, at han håber
på en anden løsning, og derefter understregede han igen, at affaldet ikke
er radioaktivt.
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Harreslev. Miljøministeriets planer
om at deponere affald fra atomkraftværker på lossepladser møder stor
modstand. I Harreslev pegede et borgerinitiativ mandag på, at miljøminister Jan Philipp Albrecht (De Grønne)
negligerer affaldets stråling.

Borgerne i Harreslev Kommune
belastes yderligere, fastslår borgerinitiativet. Samtidig kritiseres fremgangsmåden i den undersøgelse, der
ligger til grund for beslutningen om
at holde fast i planerne.
Den kritik støttes af miljøorganisationen Bund.

Vattenfalls problem
Sydslesvigsk Vælgerforenings (SSW)
miljøordfører i landdagsgruppen,
Flemming Meyer, kritiserer, at de fire udpegede lossepladser ligger langt

fra atomkraftværkerne Brunsbüttel
og Krümmel.
- Vattenfall har tjent godt på dem.
Derfor burde energieselvskabet også
tage ansvar for affaldet, og det burde ske på atomkraftværkernes egen
grund - ikke et andet sted i delstaten,
siger Flemming Meyer.
Han undrer sig desuden over, at
Harreslev fortsat er med på listen
over egnede lossepladser.
- For mindre end en uge siden stod
ministerpræsident Daniel Günther
(CDU) og talte om det gode naboskab

til Danmark. Det er ikke særligt troværdigt, når man smider radioaktivt
belastet affald lige foran næsen af
den gode nabo, siger Flemming Meyer og sender dermed en stikpille til
regeringspartierne.
- CDU, FDP og De Grønne forsømmer ingen lejlighed til at kritisere
vildsvinehegnet. Det er dobbeltmoralsk, når man samtidig placerer
radioaktivt belastet affald lige ved
grænsen, fastslår Flemming Meyer.
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Mehr
Gewerbe
im Norden
angemeldet
Kiel. In Schleswig-Holstein sind
im ersten Halbjahr mehr Gewerbe ab- als angemeldet worden.
Dies geht aus Angaben des Statistikamts Nord vom Montag hervor.
Demnach wurden in den ersten
sechs Monaten des Jahres fast
11.000 Gewerbe neu gegründet
und damit neun Prozent mehr als
im Vorjahreszeitraum. In knapp
jedem fünften Fall handelt es sich
den Angaben zufolge um Betriebe mit potenziell größerer wirtschaftlicher Bedeutung. Jede zweite Neugründung betrifft Nebenerwerbsbetriebe.
Gleichzeitig nahmen die Gewerbeämter nahezu 12.000 Abmeldungen entgegen, drei Prozent
mehr als im ersten Halbjahr 2018.
77 Prozent davon entfielen auf
vollständige Aufgaben. Die Zahl
der wirtschaftlich bedeutsameren
Betriebsaufgaben stieg um sieben
Prozent auf 1700. dpa

GLÜCKSSPIEL

Lottospieler
gewinnt gut
2,4 Millionen
Euro
Kiel. Ein Lotto-Spieler aus Schleswig-Holstein hat in der Lotterie
Lotto 6aus49 gut 2,4 Millionen
Euro gewonnen. Der Spielteilnehmer aus dem Kreis Steinburg hatte alle sechs bei der Ziehung am
Samstag gezogenen Gewinnzahlen richtig getippt, wie die NordwestLotto Schleswig-Holstein am
Montag mitteilte. Damit gewinnt
er exakt 2.419.806,60 Euro. In diesem Jahr ist es bereits der dritte
Millionengewinn für Spieler aus
Schleswig-Holstein - nach einem
Gewinn in der Lotterie GlücksSpirale (2,1 Millionen Euro) sowie einem in der Lotterie Eurojackpot
(1,6 Millionen Euro). dpa

ZEUGENAUSSAGEN

Ex-Weißer-RingChef ausgeschlossen
Lübeck. Im Prozess gegen den
ehemaligen Leiter des Weißen
Rings in Lübeck hat das Amtsgericht den Angeklagten während
der Vernehmung zweier Frauen
zu mutmaßlichen sexuellen Belästigungen von der Verhandlung
ausgeschlossen. In einem Fall
mussten am Montag auch alle Zuschauer den Saal des Lübecker Gerichts verlassen. Damit sollte eine
gesundheitliche Beeinträchtigung
und Retraumatisierung der Zeuginnen ausgeschlossen werden,
sagte Richterin Andrea Schulz.
Beide Frauen berichteten von
Jahre zurückliegenden sexuellen
Zudringlichkeiten durch den Angeklagten. Diese Vorwürfe sind
aber nicht Gegenstand der Anklage. dpa

