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Flensborg Avis - torsdag den 2. juni 2016

Minister: Intet radioaktivt
affald til Harreslev
Sprogbruget har stor
indflydelse på, hvor bekymret borgerne bliver,
når der skal lagres affald
fra atomkraftværker i
deres nærområde.

Flere
informationsmøder
- Af samme grund har vi givet borgmestrene en grundig orientering på
et informationsmøde. Og ministeriet er allerede ved at planlægge en
række offentlige informationsmøder
i kommunerne og vil også orientere
vores danske naboer. Vi er meget interesseret i at få en sagligt funderet

Miljøminister Robert Habeck (De Grønne) slår fast, at der ikke er tale om radioaktivt affald, der skal deponeres i Harreslev.
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fremstilling, siger Robert Habeck.
Han hentyder til omtaler i danske
og tyske medier, som konstant bruger udtrykket atomaffald.
På spørgsmålet om, hvad der så
skal ske med de tre forskellige former for svag-, mellem- og stærkt radioaktivt affald, siger han:
- Svagt og mellemradioaktivt affald
skal ligesom stærkt radioaktivt affald
deponeres midlertidigt i særlige mellemlagre på atomkraftsværkernes
områder, siger han.

Ender i Schacht Konrad
- Dernæst flyttes det til de endelige lagre, som i Tyskland hidtil kun

Kein Atommüll in Harrislee
Es wird kein »Atommüll« in Harrislee landen und auch keine »schwach
radioaktiven« Abfälle, wie der Sprachgebrauch etlicher deutscher und
dänischer Medien überwiegend lautet. Dies unterstreicht Schleswig-Holsteins Umweltminister, Robert Habeck (Grüne), gegenüber Flensborg
Avis. Alle radioaktiven Abfälle müssten gesondert gelagert werden auf
dem Areal der Atomkraftwerke. Das Harrislee und sechs anderen Kommunen in Schleswig-Holstein zugedachte Abfallmaterial umfasse Bauschutt, Beton von Zufahrtswegen, Mineralwolle, Isolierungen, asbesthaltige Abfälle usw., die - wie bei anderen Industrieanlagen - weder recycelt
noch dem Wirtschaftskreislauf zugeführt werden könnten. Von einer
Deponierung schwach radioaktiver Abfälle sei keine Rede, dies wäre
auch verboten. Dafür gelobt Minister Habeck weitere Informationsveranstaltungen - auch für die dänischen Nachbarn.

Flyttedag
i Læk
Læk. Onsdag den 1. juni var flyttedag for politistationen i Læk. I stedet for Schafsmarkt er adressen på
stationen nu Marktstraße 7-9.
Det er også adressen på rådhuset, som nu også lægger hus til det
lokale politi.
Stationen i Læk hører til Nibøl
Politi, der igen er en del af Flens-

Druider
fejrer ved
Valdemarsmuren

Informationsmøde

RESÜMEE

Politi

Skovlogemøde

Slesvig. I dag, torsdag, mødes
medlemmer af druidelogen
»Chemnitz-Bellmann-Loge« og
gæster til vildsvinespisning på
Rothenkrug ved siden af »Danevirke Museum«. Efter det
solide måltid går de til Valdemars-muren, hvor logebroder
Klaus Höfer vil fortælle om Danevirkes funktion i dag som et
forbindelsesled mellem dansk
og tysk til trods for, at det opstod som et værn mod stormagter i syd.
Efter foredraget bliver der
holdt et druidisk skovlogemøde i en lille lund op ad Danevirke. Her deltager logebrødre
fra syv slesvig-holstenske og
tre danske loger.
Har nogen lyst til at deltage i
skovlogemødet kan de få yderligere informationer eller tilmelde sig hos formand Lothar
Koch, tlf 04636-976 845. 
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INTERVIEW
Kiel. - Der vil ikke havne atomaffald
eller byggeaffald med svag radioaktiv
stråling i Harreslev. Al affald, som afgiver stråling, skal ifølge loven mellemlagres på særlige pladser ved
atomkraftværkerne,. De pladser skal
nu etableresw. Der har aldrig været
tale om en deponering af radioaktivt
affald med en svag stråling, og det
ville også være forbudt udenfor de
særlige atomlagre.
Det siger Slesvig-Holstens miljøminister, Robert Habeck (De Grønne),
til Flensborg Avis. Ministeren er godt
klar over, at alt, som har med atomkraftværker at gøre, vækker bekymring i befolkningen.
- Netop derfor er der brug for saglighed. Det er slet og ret forkert at
tale om atomaffald, når det gælder
spørgsmålet om deponering i Harreslev og andetsteds. Det skaber angst
og kan være med til at ødelægge de
enkelte kommuners omdømme, siger Robert Habeck, der erkender behovet for også at informere de danske naboer.
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Schacht Konrad i Niedersachsen er
godkendt til, oplyser ministeren.
Når der tales om Harreslev og seks
andre kommuner i delstaten, som
skal modtage byggeaffald fra omgivelserne til atomkraftværker, gælder
ifølge Habeck de samme regler som
fra andre industrianlæg samt mineraluld, isoleringsmateriale, asbestholdigt affald, beton fra tilkørselsveje og andet materiale, som ikke er
egnet til genbrug. Der vil blive tale
om cirka 35.000 tons affald i de kommende 22 år.
- Ved atomkraftværker skal al materiale desuden undersøges og godkendes med henblik på, at grænseværdierne kan overholdes. Der må
kun lagres affaldsstoffer, som har ingen eller så ringe en radioaktivitet,
som går op i den radioaktivitet, der
i forvejen findes i naturen, og som
gør, at der praktisk ikke længere kan
måles særskilt, siger miljøministeren
fra Kiel.

Ingen fare ved affaldet
- Der udgår altså ingen fare fra den
slags affald, fremhæver Robert Habeck over for avisen.
Han fastholder den »oplagte tanke« om at bruge de syv egnede deponier i Slesvig-Holsten - deriblandt
Harreslev - til at modtage det ifølge
Habeck komplet ufarlige affald, som
frembringes i de kommende to eller
tre årtier under afviklingen af de tre
atomkraftværker i delstaten.

- Vi har dog hverken besluttet eller fastlagt noget. Der skal aftaler til
mellem atomkraftværkernes ejere,
deponier og kommunale renovationsselskaber. Desuden vil vi i nærmeste tid starte en række af informationsmøder for interesserede borgere i de berørte kommuner, og vi er i
gang med at finde egnede datoer, siger Habeck.

Åbenhed og saglighed
Han fremhæver, at gennemsigtighed
og saglighed er af stor betydning i
denne sag. Samtidig appellerer han
både til borgerne, til kommunerne
og til medierne om en saglig omgang
med informationerne, »som sikkert
ikke er lette at formidle. Der er stor
fare for at øge usikkerheden i befolkningen ved upræcise informationer.«
Afviklingen af atomkraftværkerne
kræver lukning og demontering af
atomanlæggene, siger ministeren.
- Derefter kommer affaldsbehandlingen (Entsorgung), som også deponierne må yde deres bidrag til. Mennesker, som bor i nærheden af deponierne, bliver på ingen måde truet
helbredsmæssigt af nøje kontrolleret
og frigivet materiale fra atomkraftværkerne, fremhæver Robert Habeck
Raning Krueger
slutteligt. 

rk@fla.de

Ejderskolens
Støtteforening
Rendsborg. Ejderskolens Støtteforening inviterer fredag
den 3. juni klokken 19 alle
med tilknytning til børnehaven og skolen i Rendsborg til
et informationsmøde om foreningen. Det foregår i Ejderhuset, Brandtstraße 29-31 i Bydelstorp.
På mødet vil bestyrelsen fortælle om foreningen, der blev
stiftet for et år siden som erstatning for den forsvundne
skolekreds.
Formålet er at støtte børnehaven og skolen økonomisk
uden et større bureaukrati.
På mødet vil bestyrelsen redegøre for vedtægterne og
forklare, hvordan man bliver
medlem.
Interesserede, der ikke har
mulighed for at deltage i mødet, kan også blive informeret
ved at henvende sig direkte til
formand Freia Fuhr, tlf. 04338999831, eller ved at sende en
mail til ejderskoles-stoetteforeningen@gmail.com. 
as
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borg politikreds (Polizeidirektion
FL). Nummeret til politiet i Læk er
dog det samme som hidtil: 04662891260. Hvis det haster med kontakten, er det sikreste dog at vælge 110. Så får man med det samme
fat i alarmcentralen for hele regionen. 
as

Tilbud

Op på tæerne
Tarp. Det åbne børne- og ungdoms-

arbejde i Slesvig-Flensborg Amt
tager hul på sommersæsonen lørdag den 4. juni. Det sker mellem
klokken 14 og 18 på området ved
fritidshjemmet »Fritz« i Friedrich
Hebbel Straße 11 i Tarp, hvor alle
over 12 år er velkomne til nogle timer med sjov og akiviteter samt
musik og dans.
Det hele er gratis. Dog skal man
aflevere en sok for at være med.
Børn og unge med behov for transport kan spørge hos det lokale fritidshjem (Jugendzentrum), om der
er mulighed for kørelejlighed.  as
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Flensborg Avis 02.06.2016
Minister: Kein Atommüll nach Harrislee
Der Sprachgebrauch hat Einfluss darauf, wie groß
die Besorgnis ist, die bei den Bürgern ausgelöst wird,
wenn es um die Lagerung von Abfall aus Atomkraft‐
werken in ihrer Nähe geht.
INTERVIEW
Kiel. ‐Es wird weder Atommüll noch Bauschutt mit
schwacher radioaktiver Strahlung in Harrislee geben.
Jeglicher radioaktive Restmüll muss laut Gesetz an
besonders ausgewiesenen Plätzen an den AKW zwi‐
schengelagert werden. Diese Plätze werden nun
eingerichtet. Es ging nie um das Lagern von schwach
strahlendem Müll und das wäre außerhalb der be‐
sonderen Atomlager auch verboten, sagt Schleswig‐
Holsteins Umweltminister Robert Habeck zu Flens‐
borg Avis. Dem Minister ist bewusst, dass alles, was
mit Atomkraftwerken zu tun hat, Sorge in der Bevöl‐
kerung auslöst.
‐Genau deshalb bedarf es der Sachlichkeit. Es ist
einfach unrichtig bei der Frage zur Deponie in Harris‐
lee und den anderen Orten von Atommüll zu spre‐
chen. Das ruft Angst hervor und kann das Image der
jeweiligen Gemeinden schaden, sagt Schleswig‐
Holsteins Umweltminister Robert Habeck. Auch kann
er den Bedarf an Information an die dänischen
Nachbarn nachvollziehen.
Mehr Informationsversammlungen
‐Aus diesem Grund haben wir die Bürgermeister der
Gemeinden auf einer Sitzung umfassend orientiert.
Und das Ministerium plant gerade eine Reihe öffent‐
licher Bürgerversammlungen in den Gemeinden und
wir werden auch unsere dänischen Nachbarn orien‐
tieren. Uns liegt viel an einer sachlichen Darstellung,
sagt Schleswig‐Holsteins Umweltminister Robert
Habeck mit Anspielung auf die Darstellungen in den
dänischen und deutschen Medien, wo man durchge‐
hend den Ausdruck Atommüll benutzt.
Auf die Frage, was denn nun mit den drei Arten
schwach, mittel und stark radioaktiven Müll gesche‐
hen soll, sagt er: ‐ Schwacher und mittelgradig ver‐
strahlter Müll wird übergangsweise in besonderen
Zwischenlagern an den AKW deponiert.
Endet in Schacht Konrad
‐Danach wird der Abfall in die Endlager transportiert;
bisher ist in Deutschland für diesen Zweck lediglich
der Schacht Konrad in Niedersachsen genehmigt,
sagt Schleswig‐Holsteins Umweltminister Robert
Habeck.
Für Harrislee und die sechs anderen Gemeinden des
Landes, in denen Bauschutt aus der Umgebung von
Atomkraftwerken gelagert werden soll, gelten laut
Schleswig‐Holsteins Umweltminister Robert Habeck
die gleichen Regeln wie für andere Industrieanlagen
bei bspw. Mineralwolle, Dämmmaterial, asbesthalti‐

gem Müll, Beton aus Zugangsstraßen und anderem
Material, das nicht recyclingstauglich ist. Insgesamt
geht es hier um etwa 35.000 Tonnen Müll im Laufe
der kommenden 22 Jahre.
‐Bei Atomkraftwerken muss das gesamte Material
darüber hinaus mit Hinblick auf die Grenzwerte be‐
gutachtet und genehmigt werden. Ausschließlich
nicht strahlender Abfall oder Abfall der nicht radio‐
aktiver ist als es in der Natur der Fall ist und der
deshalb in der Praxis nicht herausragend messbar ist,
darf gelagert werden, sagt der Kieler Umweltminis‐
ter.
Abfall ohne Gefahr
‐Diese Art von Abfall stellt also keine Gefahr da,
betont Schleswig‐Holsteins Umweltminister Robert
Habeck gegenüber der Zeitung.
Er hält an der „naheliegenden Lösung“ fest, die sie‐
ben geeigneten Deponien Schleswig Holsteins –
darunter Harrislee – für den ihm zufolge ungefährli‐
chen Müll zu bemühen. Dieser wird im Laufe der
nächsten zwei oder drei Jahrzehnte im Verlaufe des
Atomausstiegs von den drei AKW des Landes dorthin
geliefert werden.
‐Noch haben wir jedoch nichts beschlossen oder
entschieden. Es sind Abkommen mit den Eigentü‐
mern der AKW, den Deponien und kommunalen
Renovationsgesellschaften zu treffen. Auch werden
wir in der kommenden Zeit eine Reihe von Informa‐
tionssitzungen für die Bürger der betroffenen Ge‐
meinden abhalten, wir sind gerade dabei, geeignete
Zeitpunkte zu finden, sagt Schleswig‐Holsteins Um‐
weltminister Robert Habeck.
Offenheit und Sachlichkeit
Er betont, dass Transparenz und Sachlichkeit in die‐
ser Sache von großer Bedeutung sind. Auch appel‐
liert er an die Bürger, Gemeinden und die Medien zu
einem sachlichen Umgang mit Informationsinhalten,
die „sicherlich nicht leicht vermittelbar sind. Es be‐
steht die Gefahr, dass die Bevölkerung durch unge‐
naue Information verunsichert wird.“
Der Abbau der AKW zieht die Schließung und den
Abbruch der Anlagen nach sich, sagt der Minister.
‐Danach folgt die Entsorgung; hier werden die Depo‐
nien auch bemüht werden. Menschen, die in der
Nähe der Deponien wohnen, werden durch das
streng kontrollierte und freigegebene Material in
keiner Weise gesundheitlichen Risiken ausgesetzt,
betont Schleswig‐Holsteins Umweltminister Robert
Habeck schlussendlich.
Raning Krueger
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