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Høringssvar fra Grundejerforeningen Østersøbadet vedr. slutdepot for atomaffald 

Jeg har med kort varsel fået fremsendt anmodning om høringssvar, og derfor vil jeg forsøge kort at 

fremkomme med en kraftig indsigelse mod et sådant depot på Lolland. 

Jeg skal  gøre opmærksom på, at Grundejerforeningen  under ingen omstændigheder er interesseret i at 

huse et slutdepot for atomaffald. Det er vores klare opfattelse, at en placering af et atomaffaldsdepot vil 

være særdeles skadelig for kommunens udvikling og fremtidige muligheder. I forvejen bliver området 

belastet af planlagte racerbaner og brobyggerier, der dog bringer arbejdspladser til området om end kun på 

lånt tid. Der er projekteret div. Som ikke er nogen fordel for områdets beboere 

Grundejerforeningen finder endvidere, at det er en uhensigtsmæssig løsning, at etablere et slutdepot 

uanset hvor det placeres, idet det kan være svært at forudsige fremtidige konsekvenser af et sådan anlæg. 

Grundejerforeningen finder det langt mere hensigtsmæssigt i stedet at etablere et mellemdepot, således at 

fremtidige generationer har mulighed for at kontrollere og ændre anlægget, såfremt det måtte vise sig 

nødvendigt, eller når der bliver bedre tekniske løsninger mulige. Der må endvidere kunne findes 

løsningsmodeller til opbevaring evt. en isoleret stålbuehal som midlertidig løsning på stedet eller 

bearbejdning i lande, hvor man har atomkraft – hvilket Danmark jo ikke har. 

Kommunen er på trods af det planlagte tunnelbyggeri beliggende i ”udkantsdanmark” – og trods dette lidet 

flatterende ord, sker der tilflytning af sociale tilfælde grundet billig husleje i området, fraflytning fra 

området og søgning til større byer – en placering af et atomdepot vil efter vores overbevisning føre til 

yderligere borgerflugt samt væsentlig forringelse af den i forvejen ringe værdi på såvel huse som 

sommerhuse. 

Grundejerforeningen er endvidere af den opfattelse, at turister vil fravælge området, såfremt et sådant 

depot etableres, og dermed vil en del af turistindustrien såvel som sommerhusudlejningen komme til at 

falde markant med store tab for både kommune og private til følge. 

Grundejerforeningen er endvidere af den opfattelse, at en etablering af et sådant depot kan skade naturen, 

og da der ikke gives garantier for at det ikke gør det, vil dette forøge vægten af foreningens indsigelse mod 

depotet.  

Området har nu en mulighed for at se lidt lys for enden af tunnelen, med det EU investerer i området, lyset 

kan meget nemt slukkes helt ved opførelse af et depot med atomaffald. 
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