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Region SønderjyllandSchleswig bakker Harreslev op
I en fælles resolution opfordrer regionsamarbejdets bestyrelse energiministeriet i Kiel til at afstå fra
planer om at deponere byggeaffald fra atomkraftværker i Harreslev. Frivillighed skal være en præmis,
lyder kravet.
OPBAKNING
iris Uellendahl
iu@fla.de

Harreslev/Padborg.
Region
Sønderjylland-Schleswigs bestyrelse opfordrer SlesvigHolstens Energiministerium
til at afstå fra den planlagte
deponering af frigivet affald
fra demonteringen af kernekraftværker på deponiet i
Harrislee. Det meddelte bestyrelsen for det grænseoverskridende samarbejde i en
fælles resolution efter et bestyrelsesmøde fredag. Harreslev er et af de deponier, der
er udpeget som en mulig lokalitet. Harreslev samt nabokommunerne Flensborg og
Hanved og den danske grænsekommune Aabenraa afviser deponering af den slags
affald på deponiet.
Bestyrelsen opfordrer især
til ikke at anvende den procedure, der er lagt op til i den
tyske lov om cirkulær økonomi (Kreislaufwirtschaftsgesetz), nemlig at pålægge
nogen at skulle tage imod affaldet, såfremt berørte kommuner, nabokommuner eller
operatører af deponier måtte
være imod en sådan deponering.
Kritiseret bliver frem for
alt, at den tidligere fremhævede frivillighed ikke længere er gældende.
I de seneste år har ikke
kun delstatsregeringen i Kiel
men også deponiejere, hjem-

Det er altid et
spørgsmål om, hvad
der i sidste ende
bliver deponeret.
Det er ikke noget,
jeg kan bedømme.
Jeg har stor tillid,
at virksomheden
Balzersen viser
ansvar for de
opgaver, de skal
påtage sig. Jeg har
et godt indtryk af
deres arbejde, og
at det, de laver, er i
orden.
Regina Dethlefsen, Harreslev

stedskommuner for og nabokommuner til deponier beskæftiget sig intensivt med
problematikken omkring de-

Den slags svineri vil
jeg ikke have. Det
skal være sikkert.
For mig er det ikke
sikkert nok. Når
de nu først starte
med at deponere
affaldet her i
Harreslev, så havner
hurtigt alt muligt
andet på vores
deponi. De skal
finde andre steder.
Klaus Karsten, Harreslev

poneringen. Med delstatsregeringen har der hidtil hersket enighed om alle parters
frivillige deltagelse i modellen »Deponie Plus«, fremhæver bestyrelsen i sin resolution. Det vil derfor være i strid
med ånden for det hidtidige
tværfaglige samarbejde som

Jeg hørte fra min
kone, der er medlem
af kommunerådet,
om beslutningen
i Kiel. Jeg synes,
at kommunen
skal undersøge
muligheden for at
gå retsvejen, hvis
det kommer så
vidt. Jeg er bange
for, at der er mere
ind i det, end de
siger. Hvad betyder
„let kontamineret“,
hvor starter og hvor
ender det?
Heico Schmidt, Harreslev

helhed at pålægge nogen at
skulle tage imod frigivet affald.

Jeg er i forvejen
imod atomkraft. For
mit vedkommende
skulle man lukke
det hele ned med
det samme. Jeg vil
derfor under ingen
omstændigheder
have det her. Jeg har
et barnebarn, og jeg
er allerede i forvejen
bekymret for hans
vegne.
Sabine Haase, Harreslev

I sidste uge blev Harreslev
kommune af borgerinitiativet »Atommülleinlagerung
Stopp Harrislee« orienteret
om en beslutning i landdagen i Kiel, der har vidtrækkende konsekvenser for
kommunen. Allerede i maj
blev det nemlig her besluttet,

Når atomkraftværkerne som bl.a. Brunsbüttel bliver demonteret, kan noget af byggeaffaldet lande på en deponi fx i Harreslev. Arktivfoto: Carsten Rehder/dpa
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Der Vorstand der Region
Sønderjylland-Schleswig
hat sich am Freitag in einer Resolution hinter die
Gemeinde Harrislee gestellt.
Darin fordert der Zusammenschluss
zur
grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit
dazu
auf, von einer geplanten
Deponierung von Bauschutt aus dem Rückbau
von
Atomkraftwerken
in Harrislee Abstand zu
nehmen.
Auf keinen Fall solle
dies mit Zwang geschehen.

at det også skal være muligt
at pålægge et deponi at modtage byggeaffald fra atomkraftværkerne Brunsbüttel,
Brokdorf og Krümmel, såfremt det er klassificeret som
ikke-radioaktivt
belastet.
Forslaget kom fra regeringskoalitionen CDU, FDP og De
Grønne. SSW og AfD stemte
imod, mens SPD afholdt sig
fra at stemme.
I 2016 blev Harreslev med
seks andre kommuner for
første gang nævnt som muligt hjemsted for deponering
af byggemateriale fra atomkraftværker, der bliver demonteret. Ifølge ministeriet
er der tale om så kaldt »frigivet« (freigemessen) materiale, hvor de tilgrundliggende
beregninger kvalificerer affaldet som ikke-radioaktivt
belastet. Sidste år bekræftede ministeriet, at Harreslev
er med på listen. Både kommunen og affaldsfirmaet Balzersen, der ejer deponiet, har
flere gange meldt ud, at man
ikke vil tage imod materialet.

