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Udvalget for et Holdbart Nordens betænkning over 

om fælles nordisk slutdepot for NORM-affald 

Forslag 

Udvalget for et Holdbart Norden foreslår, at 

Nordisk Råd tager meddelelsen om rek. 36/2021 til efterretning og afventer poli-

tisk dialog hvad angår fælles nordisk slutdepot for NORM-affald 

 

Baggrund 

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-
tering af transport af NORM-affald 

 

Meddelelse fra Nordisk Ministerråd 

Der findes i dag forskellige tilgange for håndtering af NORM-affald i de nordiske lan-

de, desuden ses det også at behovet for denne håndtering er vidt forskellig mellem 

landene. Generelt, er det konstateret at der findes en række lovgivningshindringer 

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

re/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-
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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 Mi-

nisterråd tage emnet op igen til revurdering.  

 

Nordisk Ministerråd anser hermed, at rekommandationen ikke kan imødekommes. 

 

Udvalgets synspunkter 

Den socialdemokratiske gruppe udtrykte utilfredshed med svaret, der i deres optik 

ikke forholder sig til de enkelte landes muligheder og ønsker politisk dialog.  

Den konservative gruppe tilkendegav, at det er de enkelte landes eget ansvar at 

håndtere NORM affaldet og noterede at det af svaret fra Ministerrådet fremgår at 

der ikke er mangel på deponier i de nordiske lande, men at det derimod udelukkende 

syntes at være et dansk problem. Den konservative gruppe modsætter sig ikke poli-

tisk dialog, men opfordrede til at der rettes henvendelse til den danske regering for 

at få afklaret problemets omfang. Mittengruppen og Nordisk grøn venstre tilkende-

gav støtte til politisk dialog. Resultatet af afstemningen blev at 10 stemte for politisk 

dialog og 3 medlemmer anser rekommandationen som færdigbehandlet for rådets 

del og 2 medlemmer afstod fra at stemme.  

 

Udvalget noterer, at det af svaret fremgår at der findes en række lovgivningshindrin-

ger for import/eksport af NORM-affald, der ikke gør det ikke lovligt at importe-

re/eksportere NORM-affald, uden en speciel tilladelse. Til trods for at der for indevæ-

rende syntes at være lovgivningsmæssige forhindring for en fælles nordisk løsning, 

finder udvalget at dette ikke behøver at være en hindring på sigt. Der vil kunne udvik-

les løsningsmodeller og den nødvendige lovgivning, som vil kunne håndtere sådanne 

udfordringer over tid.  
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Udvalget anser derfor ikke svaret fra ministerrådet som tilfredsstillende og foreslår at 

Nordisk Råd tager meddelelsen om rek. 36/2021 til efterretning og afventer politisk 

dialog hvad angår fælles nordisk slutdepot for NORM-affald. 
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