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Svar Rek. 36/21, Fælles nordisk slutdepot for NORM-affald 

1. Rekommandation 
Rekommandationen har følgende ordlyd: 

 

Nordisk råd rekommanderer Nordisk Ministerråd 

 
at at identificere egnede lokationer til et eller flere fællesnordiske NORM-
slutdepoter 
at at identificerer evt. lovgivningshindringer og tilpasse lovgivningen, så den 
tillader import/eksport af NORM-affald til slutdepoterne 
at at forhandle om en fælles finansiering af et eller flere fælles NORM-
slutdepoter 
at at etablere foranstaltninger med henblik på sikker forvaltning og hånd-te-
ring af transport af NORM-affald 

 

2. Meddelelse fra Nordisk Ministerråd 
Der findes i dag forskellige tilgange for håndtering af NORM-affald i de nordiske 

lande, desuden ses det også at behovet for denne håndtering er vidt forskellig mel-

lem landene. Generelt, er det konstateret at der findes en række lovgivningshindrin-

ger for import/eksport af NORM-affald. Som udgangspunkt er det ikke lovligt at im-

portere/eksportere NORM-affald, uden en speciel tilladelse, specielt også når der er 

tale om import af NORM-affald til deponering.  

Angående behovet for at lave en fælles nordisk løsning på håndtering af NORM-

affald, så ses det at flere af landene ikke påpeger et problem med håndteringen af af-

faldet og at der stadig er ledig kapacitet i de fleste lande for deponering. Desuden er 

der i mange tilfælde tale om store mængder af affald, som stiller spørgsmålstegn 

ved, om det er rentabelt at transportere så store mængder over større afstande. 

De nordiske lande påpeger vigtigheden af at opretholde princippet om at det er den 

der frembringer NORM-affaldet, der også har ansvaret for at håndtere den (polluter 

pays princip). Derved er det vigtigt at inddrage den der frembringer affaldet i løsnin-

gen. Dette princip ønskes bevares og dette vil have en indvirkning på spørgsmålet om 

en fælles finansiering af et eller flere fælles NORM-deporter.  

Nordisk Ministerråd anser ikke nogen nordisk nytte pt. i at etablere fælles nordiske 

depoter for Norm-affald, men såfremt dette vil være tilfælde senere, vil Nordisk Mini-

sterråd tage emnet op igen til revurdering.  
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Nordisk Ministerråd anser hermed, at rekommandationen ikke kan imødekommes. 

 


