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Høringssvar.  
 
Plan og miljøvurdering for etablering af slutdepot for dansk lav- og mellemaktivt affald  
 
Ministeriet for Sundhed og forebyggelse har ved brev af 2. oktober 2014 sendt plan og miljøvurde-
ring for etablering af slutdepot for dansk lav- og mellemaktivt affald i offentlig høring. 
 
Under henvisning til Kirkeministeriets høringssvar af 19. juni 2014, afgivet i forbindelse med den 
forudgående scoping, skal Fyens Stift for så vidt angår det udpegede område Kertinge Mark frem-
komme med følgende udtalelse: 
 
Stiftet forudsætter, at en evt. placering af et slutdepot for dansk lav- og mellemaktivt affald kan og 
vil ske uden for kirkebeskyttelseslinjen i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 3 samt den i kom-
muneplanen for Kerteminde Kommune særligt udpegede beskyttelseszone (indsigtskile) ved Køl-
strup kirke.  
 
Stiftet forudsætter endvidere, at en placering i det udpegede område vil ske i overensstemmelse 
de statslige interesser, specielt beskyttelsen af det åbne land, herunder de statslige mål for kultur-
arven, som er fastlagt for kommuneplanlægningen 2013, jf. Naturstyrelsens oversigt over statslige 
interesse i kommuneplanlægningen 2013.  
 
Placering og udformning af et slutdepot for dansk lav- og mellemaktivt affald må ske under størst 
mulig hensyntagen til alle kirker inden for de konsekvenszoner, der vil være knyttet til det konkrete 
anlæg, afhængigt af anlæggets størrelse, volumen, udformning, placering m.v.  
 
På det foreliggende grundlag vurderer Stiftet, at Kølstrup kirke, der ligger umiddelbart uden for det 
udpegede område (del af beskyttelseszonen ligger inden for) vil kunne blive berørt af placeringen 
af et anlæg inden for området.  
 
Følgende kirker ligger inden for en radius på ca. 6 km fra det udpegede område: Drigstrup, Rynke-
by, Revning, Munkebo og Agedrup kirke. Afhængig af den endelige placering kan der være an-
dre/flere kirker inden for en potentiel konsekvenszone.  
 

Med venlig hilsen 

 
Nina Billund 

 
 
 
Kopi sendt til: Kirkeministeriet 
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