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Miedzyrcsoftowa grupa robocza dokonuje przeglqdu 3 mozliwch rozwiqzah zagospodarowania duiskich
odpad6w nisko- i Srcdnio-ndioaktywnych. Rozwi4zaniami tymi sq: utworzenie ostatecznego skfadowiska,
Sredniotetminowe skladowanie i wyw6z wszystkich odpad6w.

Niniojszy plan okreili ogilne wyqczne w sprawie ustanowienia ostatecznego skladowiska. Obejmuje to
wytyczenie szeiciu Wznaczonych obszar6w jego lokalizacji.

W 2003 r. duiski parlament iednoglosnie poparl wcze6niejsze zamkniecie jedrowych obiekt6w
badawczych Krajowego Laboratorium Zr6wnowazonej Energii Ris6 DTU. Parlament wyrazil r6wniez
zgode, aby rzqd rczpocz+l opracowywanie sprawozdania z badai potrzebnego do utwozenia duhskiego
ostatecznego sk+adowiska odpad6w nisko- i Srednio-radioaktywnych.

Kraiowe Laboratorium Zrownowa2onej Energii Riso DTU dziala jako grl6wna stacja zbiorcza wszystkich
odpad6w radioakty./vnych w Danii od poczatku swoiego istnienia. Odpady pochodzq z dzialalnosci
badawczej Riso, z seklora opieki zdrowotnej i przemyslu. Poza zamknieciem jedrowych obiekt6w
badawczych, celem jest utuorzenie ostatecznego skladowiska, kt6re jest zdolne do wieloletniego
przyjmowania odpad6w radioakty./vnych pochodzqcych z Riso oraz generowanych w innych miejscach w
kraju.

Pzedmiotem sprawozdania z bada6 spozqdzonego na polrzeby utworzenia ostatecznego skladowiska
odpad6w nisko- i Srednio-radioaktywnych byly rodzaje i ilosd odpad6w, og6lne zasady ochrony ludno6ci i

Srodowiska, w Vm kMeria bezpieczeistwa i analizy, og6lne zasady wyboru lokalizacji i projekt
skladowiska, jak r6wnie2 proces wdrazania. Sprawozdanie zostalo przedloZone duiskiemu parlamentowi
w styczniu 2009 r. (R4) i stanowic bedzie podstaw? do opracowania planu.

Studia wykonalno6ci i badania obszar6w lokalizacji

W sprawozdaniu z badai zalecono opracowanie studi6w wykonalno6ci obejmujqcych 3 zagadnienia:
. Studium koncepcji skladowiska i analiz bezpiecze6stwa prezentujqce bardziei szczegolowe

podejscie do koncepcji iobejmujqce pzeprowadzenie og6lnych analiz bezpieczehstwa. Celem
bFo uzyskanie danych niezbednych do wyboru koncepcji, kt6re przejdE do kolejnego etapu
procesu budowy ostatecznego skladowiska.

. Studium dawek promieniowania podczas transportu odpad6w radioaktywnych.

. Studium geografii regionalnej, kt6ra moglyby warunko\./ai wyb6r lokalizacii ostatecznego
skladowiska. Celem bytt okre6lenie odpowiednich lub nieodpowiednich obszar6w lokalizacji
ostatecznego skladowiska.

Wyniki studi6w wykonalnosci zostaly pzedstawione w maju 2011 r. i uzupelnione badaniami obszar6w
lokalizacji dotyczqcymi konsekwencji plan6w rozwoju i ram plan6w lvladz lokalnych dla wyznaczonych
obszamw, uwzgledniajqc dodatkowe odwierty, itp. na takich obszarach.

Wytyczenie obszar6w

Zgodnie z regionalnymi badaniami przeprowadzonymi na potzeby studi6w wykonalnoaci Wznaczono 22
obszary, kt6re zostaly uznane za odpowiednie do lokalizacji ostatecznego skladowiska.

Obszary wyznaczono na podstawie dostepnych informacii i danych, przy uwzglednieniu kryteri6w i metod
zgodnych z wytycznymi Migdzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA). Gtownymi kMeriami wyboru
b9o wystepowanie drobnoziamistych i nienaruszonych 2162 lub rodzaj6w skal o niskiej przepuszczalnosci
wody, grubosci > 50 m oraz znacznel rczpieto6ci w poziomie. Powinny one otacza6 lub znaidowa6 sig pod
ostatecznym skladowiskiem, przyczyniajqc sie do zapobiegania wszelkim wyciekom. Czynniki geologiczne
i czynniki zfiqzane z wystepowaniem w6d gruntowych oraz mozliwosd wykozystania obszar6w, bez
wzgledu na ostateczny wyb6r koncepcji skladowiska, r6wnieZ brano pod uwage przy wyznaczaniu 6
obszar6w; por. tak2e ,,Forstudier til slutdepot for lav- 09 mellemaktivt affald - sammendrag indeholdende
hoved-konklusioneme og anbefalinger fia tre parallelle studier; Maj 2011; Afsnit - 3.3- 3.4." (Studia
wykonalnosci dla ostatecznego skladowiska odpad6w niskG. i Srednio-radioaktywnych - podsumowanie
zawieraj1ce najwazniejsze wnioski i zalecenia z 3 r6wnolegtych studi6w: maj2O'11 r., pkt 3.3-3.4).

W studiach wykonalnosci wyznaczono szese obszarow posiadajqcych szczeg6lne predyspozycie
wzgledem pozostalych, zalecaiqc przeprowadzenie dalszych badai. Tymi 6 obszarami sq 1) @stermarie-
Paradisbakkeme, Gmina Regionalna Bornholm; 2) Rodbyhavn, Gmina Lolland; 3) Kertjnge Mark, Gmina
Kerteminde; 4) Hvidbjerg, Thyholm, Gmina Struar; 5) Thise, Salling, Gmina Skive oraz 6) Skive Vest,
Gmina Skive. Powiezchnie wszystkich tych obszar6w sq wieksze, niz powierzchnia faktycznie wymagana
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do utwozenia ostatecznego skladowiska (szacowana wielkosc: 150 m x 150 m), dlatego te2 wiekszos6
obszaru nie bedzie wykozystana.
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Ryc. 1. Mapa przedstawiajqca szeic potencjalnych obszarow lokalizacji ostatecznego skladowiska i
waiant zerowy w Riso (por. opis waiantu zerowego w pkt 1.4 sekcii "ZAIACZNIK - Okre'lenie
zakresu").

Nastepnie dla kazdego z obszar6w sporzedzono sprawozdanie, kl6re obeimowalo zebranie ianalize
informacii o geologii, tnesieniach ziemi, wodach gruntowych, wykorzystaniu obszaru, przyrodzie,
zatzqdzaniu naturalnymi obszarami, zachowaniu, archeologii oraz odwiert6w wody pitnej, itp.
Odwiedzono pie6 gmin, w kt6rych znajduje sie 6 obszar6w, jak r6wniez nawiEzano wspolprace w
zakresie aspekt6w technicznych, aby uzyska6 maksymalny wgl4d w lokalne warunki. Bibliografia:
'1. Gravesen, P., Nilsson, 8., Binderup, M. Larsen, T. & Pedersen, S.A.S., 2012 r.: Lav- og mellem

radioaktivt affald fra Riso, Danmark (Odpady nisko- i 6rednio-radioakty.,vne z Riso, Dania). Badania
obszar6w lokalizacji. Sprawozdanie nr 1. Ostermarie-Paradisbakkeme, Gmina Regionalna
Bomholm. Sprawozdanie 20121123 z Krajowego Badania Geologicznego Danii iGrenlandii.

2. Gravesen, P., Nilsson, 8., Binderup, M. Larsen, T. & Pedersen, S.A.S., 2012 r.: Lav- og mellem
radioaktivt affald fra Riss, Danmark (Odpady nisko- i Srednio-radioaktywne z Riso, Dania). Badania
obszar6w lokalizacji. Sprawozdanie nr 2. Rodbyhavn, Gmina Lolland. Sprawozdanie 2O12h24 z
Krajowego Badania Geologicznego Danii i Grenlandii.

3. Gravesen, P., Nilsson, 8., Binderup, M. Larsen, T. & Pedersen, S.A.S., 2012 r.: Lav- og mellem
radioaktivt affald fra Riso, Danmark (Odpady nisko- i Srednio-radioaktywne z Riso, Dania). Badania
obszarOw lokalizacji. Sprawozdanie nr 3. Kertinge Mark, Gmina Kerteminde. Sprawozdanie
20121125 z Ktd)owego Badania Geologicznego Danii iGrenlandii.

4. Gravesen, P., Nilsson, 8., Binderup, M. Larsen, T. & Pedersen, S.A.S., 2012 r.: Lav- og mellem
radioaktivt affald fra Riso, Danmark (Odpady nisko- i Srednio-radioaktywne z Riss, Oania). Badania
obszar6w lokalizacji. Sprawozdanie nr 4. Hvidbjerg, Thyholm, Gmina Struer. Sprawozdanie
20121'126 z KrEowego Badania Geologicznego Danii i Grenlandii.

5. Gravesen, P., Nilsson, B-, Binderup, M. Larsen, T. & Pedersen, S.A.S., 2012 r.: Lav- og mellem
radioaktivt affald fra Riso, Danmark (Odpady nisko- i Srednio-radioaktywne z Riso, Dania). Badania
obszarow lokalizacji. Sprawozdanie nr 5. Thise, Gmina Skive. Sprawozdanie 20121127 z Knjowego
Badania Geologicznego Danii i Grenlandii.

6. Gravesen, P., Nilsson, 8., Binderup, M. Larsen, T. & Pedersen, S.A.S., 2012 r.: Lav- og mellem
radioaktivt affald fra Riso, Danmark (Odpady nisko- i Srednio-radioaktywne z Ris6, Dania). Badania
obszar6w lokalizacji. Sprawozdanie nr 6. Skive Vest, Gmina Skive. Sprawozdanie 2O'12h28 z
Krajowego Badania Geologicznego Danii i Grenlandii.

2i i Asbrmerie-Paradisbakkeme, Gmina Regionalna Bomholm

Obszar Ostermarie-Paradisbakkeme je-st polozony w polnocno-zachodnie.j czq6ci Bomholmu (ryc. 1).
Powiezchnia obszaru wynosi ok. 15 km'.



Obszar ten jest potozony wysoko, teren slosunkowo plaski na wysoko6ci 65 do 80 m nad poziomem
moza, poprzecinany dolinami.

Od p6lnocy graniczy z Motzem Battyckim, z wytqczeniem teren6w miedzy Listed a Bu lshavn. Od zachodu
gtanic4 z liniq biegnecq od Saltuna na wsch6d nieopodal Ostermarie do polnocno-zachodniej czgsci
Paradisbakkeme. Wschodnio-zachodnia granica biegnie wzdluZ polnocnego skraju wzg6z.

Obszar ten sktada sie z gne.js6w Bomholmu i pegmaq 6w Paradisbakke a od wschodu graniczy z
granitami Svaneke. Rodzaje skal sa zwigzle i slabo pzepuszczalne, pelne poziomych i pionowych
uskok6w. Rodzaje krystalicznych gnejs6w mozna por6wna6 do rodzaj6w skat wykorzystanych w
skladowiskach w Szwecji iFinlandii, kt6re r6wnie2 zmagaje sie z problemem uskok6w ina potzeby
ktorych od wielu lat p.zeprcwadza sig szczegdlowe anali4 ryzyka.

Ryc.2. Ostetmaie-Paradisbakkeme.

Na obszaze wystepujq jedynie ograniczone lokalne zasoby wody pitnej/w6d gruntowych, brak stref
Natura 2000. Obszar polozony jest na obrzezach dw6ch stref Natura 2000 i obejmuje szereg obszar6w
pzyrodniczych chronionych na mocy paragrafu 3.

2.1.2 Rodbyhavn, Gmina Lolland

Obszar ten jest polozony na wyspie Lolland, na wsch6d od Rodbyhavn iobejmu.ie powierzchnie ok. 20
km'.

Zachodnia granica biegnie w poblizu autostrady, kt6rej cze6j6 jest obecnie ptzeznaczona pod budowe
infrastruktury lqdowej tunelu pod cieSnine Femem i autostrady, a takze budynk6w wykorzystywanych na
etapie budowy. Wiekszosi obszaru lezy 0 m do 4 m nad poziomem morza, miejscowo wystepuie
depresje do 0,5 m ponizej poziomu morza. Brak jezior i ciek6w wodnych. We wschodniej i poludniowo-
zachodniej czesci wystgpujq natomiast rowy melioracyjne. Wzdtu2 potudniowego wybrzeza biegnie wal o
wysokosci powyzej 4 m, chroniqcy lqd pEed powodziA od strony morza.

Budowa geologiczna obejmuje zloza gliny o niskiej pzepuszczalnoSci, kt6re mogq okalae i otaczae
skladowisko.



Ryc. 3. Rodbyhavn.

Na obszazs tym nie wystepui4 zadne obszary Natura 2000 lub rezeruaty, w przeciwieistwie do teren6w
poza jego granicami. Wystepuie kilka malych oczek wodnych, kt6re sq siedliskiem plazow chronionych
na mocy dyrektywy siedliskowei. Na obszaze tym nie wystepuj4 lub wystepuj4 ograniczone zasoby w6d
gruntowych^wody pitnej.

2.1.3 Kertinge Mark, Gmina Kerteminde

Obgzar ten jest polozony w p6lnocno-wschodniej czesci wyspy Funen i obeimuie powierzchnie ok. 7
km'.

Od zachodu, p6lnocy iwschodu p6h.iysep Kertinge Mark graniczy z Kerteminde Fiord i Kertinge Nor, zas
od p6tnocnsgo wschodu i p6hocnego zachodu odpowiednio z miastami Kerteminde i Munkebo. Teren
obszaru iest plaski o wysokosci ok. 20 m nad poziomem morza i opada w strone wybrze2a. Brak wydm
wzdfuz wybzeza i pAor lub rzek na p6lwyspie.

Na Kertinge Mark wystepuiq zloza gliny o niskiej pzepuszczalnosci, wraz z 9lin4 morenowq (o grubosci
do 30 m) poto2one.i na grubei warstwie gliny o duzej lepkoSci pochodzqcej z paleocenu o grubosci min.
40 m.

Na potwyspie nie wystepui4 lub wystgpujq ograniczone zasoby wody pilnej- Za@z na poludniowy
wschod od obszaru znajduje si? strefa bogata w specjalne zasoby wody pitnet, z kt6rych zaopatrywana
jest Kerteminde. W poblitu t€o obszaru nie wystepujq obszary Natura 2000.



Ryc. 4. Keftinge Matu.

2.1.4 Hvidbjerg, Thyholm, Gmina Struer

Obszar ten jest polo2ony w p6lnocno-wschodniej cze6ci Thyholm na poludniowym bz€gu Limford, na
potudniowy zach6d od Mors oraz na wsch6d od Thy i obejmuje powierzchnie ok. 6,6 km'.

Krajobraz jest prosty, z regulamymi nisr6wnosciami na szczycie og6lnie lagodnego zbocza
rozciqgaiqcego sie od teren6w polozonych najwy2ej na poludniowym zachodzie (na wysokosci 25 m) po
p6fnoc (0-10 m) i p6lnocny zach6d (poziom morza). Na wsch6d w poblizu wybzeila wznosi sig jedno
wzgOrze. Granica biegnie wzdtuz v,lbrz€za na zach6d i na wsch6d, a wzdfuz zachodniego WbzeZa
wystepuie waska mierzeia. Wschodnie wyb.zeae odznacza sie wystgpowaniem niskich wydm na ogdil
pokrwch ro6linno6cie, kt6re niemal nie ulegly erozii. Na obszarze nie wystepujq ieziora ani zeki.

Obszar ten buduje gl6wnie du2e, nagromadzone warstwy 2162 drobnoziamistej gliny (do 100 m) oraz
warshvy gliny wystepujqce na calym obszaze.

Obszar ten zostal sklasylikowany jako strefa bez lub o ograniczonych zasobach wody pitnej. Jednak
zaraz na poludnie, w pobli2u Hvidbjerg, znajduie sie specjalny obszar bogaty w zasoby wody pitnej.
Obszar graniczy ze strehmi morskimi Nalura 2000. wystepui4 na nim liczne rezeMaty przyrody,
szczeg6lnie wzdluz wybzezy.
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Ryc. 5. Hvidbiery.

2.1.5 Thbe, Sailing, Gmina Skive

Obszar ten jest polo2ony wzdtuz wschodniej cz?Sci p6lwyspu Sailing. Od p6tnocnego wschodu i

poludniowego wschodu graniczy on z Limiord i obejmuje powierzchnig ok. 14 km'.

t,. l1

Ryc. 6. Thise.

Na obszaze tym rznosi sie duzy, wysoki i niemal plaski plaskottvy2 o wysokosci do ok. 40 m, kt6ry
obejmuje wigkszo66 centralnej i poludniowcwschodniej czesci obszaru. Kralobraz tagodnie opada od
strony plaskowy'zu w kierunku zachodnim i p6lnocnozachodnim i nieco bardziei stromo w kierunku
p6lnocno-wschodnim. Bezposrednio na p6lnoc znajduis sie inny, nizszy plaskowyz o wysokoSci 15 do 20
m. Bezposrednio na poludnie, zbocze miedzy plasko\,/yzem a dolin4 rzekilstreh prrybrzeznq
odpowiednio jest bardzo stromo i glgboko podzielona malymi, stromymi zboczami.

Na obszaze wystepuje glina pylasta i lepka z epoki oligocenu o grubosci do 140 m pod warstwq gliny
morenowei z epoki lodowcowej o grubosci do 15 m oraz sporadyczne zlo2a gliny z wytopienia.



WzdluZ 'v{|yb'zeZa nie wystepujE lub wystepujE ograniczone zasoby wody pitnej. W glebi l4du natomiast
znajduje sie strefa wody pitnej (OD). Brak stref Natura 2000. Na obszaze lvystepujq liczne chronione
utwory, takie jak tamy i plazowe pasy ochronne, a ponadto obszary przeznaczone pod zalesienie.

2.1.6 Skive Vest, Gmina Skive

Obszar ten jest polozony na zach6d od Skive i obejmuje powierzchnig ok. 18,5 km2.
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Ryc. 7. Skive Vest.

Na obszarze tym wystepuja dwa r62ne rodzaje krajobraz6w. Polnocna polowa to wysoki, falisty krajobraz
morenowy, na kt6rym wystepuja zloza piasku wylopiskowego i 2wiru. Teren ten jest potozony na
wysoko6ci 10 do 40 m nad poziomem morza. Dwa obszary rczdziela lagodne zbocze pokMe
roslinnosciq. Poludniowa polowa to nisko polo2ona dolina zeki, ptzewaznie 5 m nad poziomem moza.
Na obszarze tym wystepuje tereny podmokle oraz liczne male oczka wodne i podmokle lEki.

Wystgpu.iq tam starsze zloza drobnoziarnistej gliny ttustej z epoki oligocenu i miocenu (do '100 m
grubo6ci) rozciqgajqce sie znacznie w poziomie. Warstwy te na calym obszarze sE nienaruszone i

pokMe mlodszymi, czwartozqdowymi zlozami, ptzewaZnie gliny morenowej. Sporadycznie wystepuje
piasek wytopiskowy i zwir.

Na wiekszosci obszaru nie wystepujq lub wystepujq ograniczone zasoby wody pitnej, poza jednym
polozonym na zach6d. Brak stref Natura 2000. Wystepuj4 tam liczne chronione gatunki, budynki i pasy
ochronne, a ponadto obszary przeznaczone pod zalesienie i potencjalne obszary podmokle. Obszary te
znajduje sie przewaznie w poludniowej cze6ci obszaru.

Rodzaje konstrukcji (koncepcje skladowiska)

Pzedmiotem studi6w wykonalnosci bylo teoretyczne podejscie do trzech og6lnych koncepcji
sktadowiska, w kontekscie czterech konkretnych itypowych dla Danii form geologicznych, wraz ze
wstepnymi analizami bezpieczehstwa dla takich kombinacji; por. ,,Forstudier til slutdepot for lav- og
mellemaktivt affald - sammendrag indeholdende hovedkonklusioneme og anbefalinger fra tre parallelle
studier; Maj 2011: Afsnit 1". (Studia wykonalnosci dla ostatecznego skladowiska odpadow nisko- i
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Srednio-radioaktywnych - podsumowanie zawiera.iqce najwaznieisze wnioski i zalecenia z 3
r6wnolegvch studi6w: maj 2011 r., pkt 1).

Trzema ogolnymi koncepcjami uwzglednionymi w studiach wykonalno6ci byly:
. Sktadowisko potozone w pMkich warstwach ziemi (na powiezchni isiegaiece maks. 30 m w

slab).. Sktadowisko poto2one w p|ytkich warstwach ziemi wraz z otworem wiertniczym.
. Sktadowisko polozone w glebszych warstwach zismi (30-'100 m pod powiezchniq).

Ryc. 8. Tny gldwne koncepcje skladowiska.

zarowno skladowiska polozone w pMkich jak i te polo2one w glebszych warstwach ziemi mozna
wybudowa6 tak, aby nie mialy one charakteru tMalego, a odpowiednie rodzaie odpadow mozna bylo w
przyszlosci ponownie wydoby6.

Nie podieto jeszcze decyzji, kt6ry rodzai skladowiska powinien bye wykorzystany. Bedzie musiala ona
zapa5e na p6rniejszym etapie projektowania, gdy dostepna bgdzie bardziej szczegolowa wiedza o
geol€ii obszaru lokalizacji skladowiska. Podobnie, przed podjeciem ostatecznei decyzii, konieczne
bedzie przeprowadzenie analizy bezpieczeistwa. Skladowisko powstanie tylko Medy, gdy okaze sie, ze
bedzie ono calkowicie bezpieczne.

l1056 odpad6w i rozmiar skladowiska

Odpady z Riss pochodzA z prowadzonych tam wczesniej badan i4drowych oraz od innych duiskich
u2ytkownik6w substancji radioaktyv/nych, takich jak sektor opieki zdrowotnei, insMucje badawcze,
pzemysl, itp.

W ich sklad wchodzq nastepujqce odpady nisko- i Srednio-radioakt)^/vne:

. sprgzone odpady nisko-radioaktywne (papier, plastik, ubrania, szkb, metal itp.).

. Radioaktywnie skazone uzqdzenia poddang zlomowaniu (uzywane do cel6w badawczych lub przy
leczeniu, np. uzadzenia analityczne).

. Pozostalosci z oc4szczania wody w obiekcie Riso (koncentrat z odparowania zamkniety w masie
bitumicznej, odpady wymiany jonowej, itp.).

o Zr6dla promieniotw6rcze poddane zlomowaniu (od organ6w opiaki zdrowotnej, z przemyslu, sektora
badai i oSwiaty, np. uzqdzenia do sterowania procosami pzemyslowymi, czujniki dymu, utz4dzenia
do pzetw6rstwa).

. odpady pochodz4ce z zamkniecia/rozbio*i iqdrowych obiekt6w badawczych (beton, zelazo i inny
zlom).

. odpady specjalne - 233 kg odpad6w o dlugim okresie p6ftMania.

Niekt6re z odpad6w oprocz substancji radioaktywnych zawiet{1 niebezpieczne substiancje w postaci
metali cieZkich i innych substancji chemicznych.

W studiac! wykonalnosci oszacowano, 2e ostateczne skladowisko powinno mdc pomie6ci6 5.000-
10.000 m' odpad6w Mala doktadnosd szacunk6w wynika z faktu, i2 wciq2 nie wiadomo, czy w
skladowisku umieszczone zostanq odpady pzechowywane po doswiadczeniach w zakresie wydobycia
uranu i skazony belon, w kt6rym is umieszczono. Ponadto Duiska Instytucja ds. Likwidacji (DD) posiada
3.670 ton nisko-radioaktywnych rud uranu, kt6re zostaly okreslone w sprawozdaniu z badai mianem
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"potencjalnych odpad6v/'. Ookladna ilo56 odpad6w pochodzqcych z likwidacji nie bedzie znana do
momentu zakoiczenia likwidacii.

W duiskim sprawozdaniu z likwidacji z mda 2011 r., pt. ,Wstgpne studium wykonalnosci ostatecznego
unieszkodliwiania odpad6w radioaktywnych. Koncepcie unieszkodliwiania, pkt 4.3" oszacowano, Ze
niezaleznie od wybranej koncepcji deportac.ii konieczny bedzie obszar o powierzchni ok. 2-3 ha (20.000-
30.000 m', co odpowiada ok. 140 x l40 m do 175 x 175 m).

Wytyczne w sprawie utworzenia ostatecznego skladowiska

Na etapie planowania (sprawozdanie z badai, studia wykonalnosci, badania obszar6w lokalizacji)
opracowano nastepujqce wytyczne w sprawie utworzenia ostatecznego skladowiska na jednym z 6
wyznaczonych obszar6w (WCIAZ PROJEKT - ZOSTANA ONE PODDANE PRZEGLADOWI PO
OPRACOWANIU OCENY ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO):

1. Rodzaje odpad6w: Skladowisko powinno m6c pomie6ci6 wszystkie duiskie odpady nisko- i

6rednio-radioaktywne o kr6tkim idlugim okresie p6ttrwania pochodzqce z operacji, dzialalnosci
badawczej i likwidacji Ris6, w tym 233 kg odpad6w specjalnych (napromieniowane paliwo
doswiadczalne), w pzypadku braku ozwiqzania na poziomie miedzynarodowym, iak r6wniez
odpady radioaKywne generowane obecnie iw przyszlosci przez szpitale, pzemysl itp., r6wnie2
zgodnie ze sprawozdaniem z badai.

Rodzaje skladowisk: Po pzeprowadzeniu bardziej szczeg6lowych badai na p62niejszym etapie
projektowania bedzie mozna utworzyc nastepujqce rodzaje skladowisk:

a. Sktadowisko poloione w plytkich warstwach ziemi(na powierzchni isiegajece maks.30 m w
slab).

b. Skladowisko potozone w pfytkich warstwach ziemi wraz z otworem wiertniczym.
c. Skladowisko potozone w gtebszych warstwach ziemi (30-100 m pod powierzchnia).

Zapadnie rownie2 decyzja o charaKerze budowanego skladowiska, ti. tMalym, nietrwalym.

Wlmagana powierzchnia: Konieczny bedzie obszar o powierzchni ok. 2-3 ha (20.OOO-3O.OOO m'?),

W4 c,zym obiekt zajmie powierzchnie ok. 150 x 150 m, albo odpowiadajqc4 jej powierzchnie
calkowitA w obrebie wyznaczonych obszarow brutto.

LokalizacF: Ostateczne skladowisko powinno znajdowac sig na jednym z 6 wyznaczonych
obszarow: 1) @stermarie-Paradisbakkeme, Gmina Regionalna Bomholm: 2) Rodbyhavn, Gmina
Lolland; 3) Kertinge Mark, Gmina Kerteminde; 4) Hvidbierg, Thyholm, cmina Struer; 5) This€,
Salling, Gmina Skive oraz 6) Skive Vest, Gmina Skive.

Zabezpieczenie ptzed promieniowaniem. Obiekl powinien bye zaprojektowany tak, aby m6c w
kazdym czasie wykaza6 zgodnosd z poziomami refetencyjnymi dawek okreslonymi dla obiektu w
trakcie eksploatacii i po zamknieciu oraz dla potencjalnych wypadk6w (scenariuszy awarii). Dowdd
taki nalezy przedstawiC w formie analiz bezpieczodstwa dotycz4cych obiektu i jego eksploatacji.

Ochrona przyrody. Obiekt nie bedzis znajdowat sie w strefie NATUM 2000. Plan nie powinien
wiqzae sie ze znaczacym oddziatywaniem na pzylegle obsza ry Natura 2000.

Ochrona zabytk6w kultury. Pzy wyborze lokalizacji nalezy uwzglednie oddzialywanie na
zachowane zabytki kultury. Na etapie budowy bedq miaty zastosowanie przepisy ujednoliconej
ustawy o muzeach, co zapewni nals2yte postgpowanie ze znaleziskami o wartosci historycznej.

Ochrona w6d gruntowych. Obiekt nie bedzie zna.idowal sie na obszaze OSD (obszary bogate w
specjalne zasoby wody pitnej). Jego lokalizacja powinna uwzgledniac g'l6wne zasoby w6d
gruntowych i wody pitnej na obszarach OD (obszary bogate w zasoby wody pitnej). Jezeli konieczne
jest obni2enie poziomu w6d gruntowych, nale2y wziq6 pod uwage lustro wody i jako56 wody w
pobliskich ciekach wodnych i jeziorach.

Ochrona klimatu. Projekt obiektu musi uwzglQdnia6 oczekiwane zmiany klimatu do 2100 r., wzrost
temperalury o 2"C, wigksze opady deszczu zimq oraz gwaltownieisze opady deszczu i buze.
Nale2y r6wnie2 zwr6cii uwage na mo2liwy wzrost poziomu moza o maks. 1,5 m powy2ej normy az
do 2100 r., ,ak r6miez warunki powstiale na skutek powodzi w czasie gwattownych burz l1ol.

Bezpieczefistwo. Proiekt i eksploatac.ia obiektu musz4 uniemozliwiac dostep osobom
nieupowa2nionym do skladowanych w nim material6w radioaktywnych, w tym zapobiegaC szkodom,
stratom, kradzieiy lub przemieszczeniu material6w.

7.

10.



Strom 'l1

Ocena oddzialywania na Srodowisko

Zgodnie z rczpotz+dzeniem wykonawczym w sprawie duiskiei ustawy o ocenie oddzialniyania na
Srcdowisko plan6w i programow, por. ujednolicone rozpozqdzenie wykona$/cze nr 939 z 3 lipca 2013 r.,
agencie publiczne dokonurq oceny oddzialyrr/ania na Srodowisko planow i pr€ram6u', kt6rych wdro2enie
moze mie6 znaczAcy wplyw na Srodowsko.

w zahczniku 1 przedstawiono pieruJszy etap oceny oddzialylr,ania na Srodorisko, okreslajqc zakres w
celu ustalenia asp€ktow Srodowiskowych, kt6re nale2y uwzgledni6 w sprawozdaniu dotyczqcym
6rodowiska.
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ZALACZNIK - OKRESLENTE ZAKRESU

OkreSlenie zakresu

Ustawa o ocenie oddzialywania na Srodowisko plan6w i program6w

Zgodnie z ustawq o ocenie oddzialywania na Srodowisko plan6w i programow, por. rozpozedzenie
wykonawcze nr 939 z 3 lipca 2013 r., plany i programy agencji publicznych ustanawiajace ramy dla
pzysztych obiekt6w iprzeznaczenie obszaru podlegajq ocenie oddziatywania na Srodowisko. W tym
kontekscie duiskie Ministerstwo Zdrcwia zleci pzeprowadzenie oceny oddzialywania na Srodowisko
planu. Ponizsza tabela pzedstawia podstawg objecia planu wymogami dotycz4cymi oceny
oddzialywania na grodowisko:

Tabela 1. WstQpny przeglqd.

Etapy oceny oddziabryania na Srodowisko

Rzeczywista ocena oddzialywania na Srodowisko sktada sie z pieciu etap6w, z wyhczeniem przeglqdu w
tabeli L Okreslenie zakresu bedqce pzedmiotem ninieiszego za@znika, nalezy do pieMszego etapu
oceny oddziatywania na Srodowisko.

Ogdlny opis etap6w oceny oddzialwania na Srodowisko, por. Wwczne w spnwie oceny
oddzialywania na Srodowisko plan6w i program6w /1 I /.

Etap pierwszy zaklada ustalenie tresci sprawozdania dotyczqcego Srodowiska w postaci zarysu. To
udasnie na tym etapie odnosne agencie prowadzq konsultacie, kt6re powinny pom6c w okresleniu
informacii i wiedzy koniecznych przy pracach nad ocenq oddzialywania na Srodowisko. Etap ten jest
znany r6wniez jako etap okreslenia zakresu.

Etap drugi polega na pzeprowadzeniu zeczywistej oceny oddzialywania na Srodowisko i

spozqdzeniu sprawozdania dotyczqcego Srodowiska; mozna jednocze6nie dostosowywa6 plan w
zaleZno6ci od informacji i pzeprowadzonych oc€n.

Etap trzeci to etap konsultacji, na kt6rym nie tylko zaangazowane agencie, ale tak2e opinia publiczna
bedzie mogta zabrae glos w sprawie zar6wno proiektu planu jak i sprawozdania dotyczqcego
Srodowiska.

Etap czwarty polega na ostatecznym zatwierdzeniu, bqdi przyjeciu planu lub programu na podsiawie
sprawozdania dotyczacego Srodowiska, uwag pzedstawionych na konsullacjach oraz opracowanych
sprawozda6 agencji planowania. Opracowane sprawozdanie jest publikowane r6wnolegle z publikacjE
ostatecznego zatwierdzonego lub pzyjetego planu lub programu.

Etap pi4ty polega na nadzorze imonitorowaniu efektdw Srodowiskowych planu lub programu, zgodnie
z ustalonym programem monitorowania.

Oficjalne konsultacje

W ramach poczqtkowego etapu okreslenia zakresu idenMkuje sie potencjalnie znaczqce oddziatywanie
na Srodowisko zwiqzane z rcalizaqq. planu utwozenia ostatecznego skladowiska odpad6w nisko- i

Srednio-radioaktywnych, a tym samym warunki Srodowiskowe, kt6re wymaga.iA bardziej wnikliwego
zbadania w sprawozdaniu dotyczacym srodowiska. Proiekt zakresu sprawozdania nale2y przedlo2y6 do
wglqdu odnosnym agencjom.

1.2

1.2.1

Czy plan wpisuje sie w zakres zalacznika
3 llub 4 do ustawy (por. rozporzedzenie
wykona\ /cze nr 939 z 3 lipca 2013 t.')1

Plan zaklada utworzenie obiektu w celach okreglonych w
nastepuj4cych punktach zal4cznike 3 do ustawy:
3,b:
lll) ostateczne usuni€cie napromleniowanego palia jqdrowego
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Termin ,odnosna agencja', por. rozpozqdzenie wykonawcze w sprawie agencjir paragraf 1, pkt 3, ppkt
5, oznacza: AgencjQ, kt6ra ze wzgledu na swojq szczegdlnq odpowiedzialnos6 w zakresie ochrony
Srodowiska musi zatwiedziC lub wyda' zgodq, pozwolenie, zatwiedzenie lub zwolnienie dla planu lub
programu, kt6ry zostanie wdro2ony"- W celu zapewnienia wigkszego zaangazowania zainteresowanych
stron, wykraczajAcego poza bezpo6rednio zaangazowane agencje, duiskie Ministerstwo Zdrowia
podjelo decyzje o pzedlozeniu zakresu do zapoznania sie, miedzy innymi, grupom spolecznym, kt6re
byly zaangazowane w proces.

Nastepujqce agencje i zainteresowane strony sq zaangazowane w pzeglqd zakresu:

ninisle.stwa: Wadze diece4atne I ndy patalialne ko6clolow:

. Dolskie Minisle'stwo Nauk igzkolnictwa Wy2szego . Bomholtu

. Dulskie Ministetstwo Ob@ny . Lollancl

. Dulskie Ministerstwo Sro<lrtwiska . Kettenincle

. Dutskie Ministedtwo Klinatu, Eneryiii Budownictwa . Skive i Thyholn

. Duhs4ie Ministerstwo Mieszkalnictwa, Rozwoiu Mlast iwsi . Rosritle

. Duhskie Ministedtvto zwno'cl Rolnictwa i Rybol6wstwa . Kosci6l w Hvidbjerg

. Ouhskie Minisledlwo Tnnspotlu . Koscidlw Thise

. Dtrhskie Ministerstwo Solaw Ko'cielnydt . f,o5ci6l w lbsker

. Ouhskie Ministe6lwo Gospodai<i i Spraw Wewnetznydl

. Duhskie Ministe6two Kuftury

agencle:

. Duhska Agencja ZatzEdzania Klyzysowego

. Duhska Agencia Ptzyrocly

. Dulska Agencja Ochtony Srcdowiska

. Duhska Agencja Energetyczna

. Dutski Deparlament Wybrze2a

. Duhska Agencja Dzie<tzictwa

nuzea umane pnez pafistwo:

. Muzeun Bornholmskie

. Muzeum Sttuer

. MuzeumLolland-Falstet

. Muzeun Salling

. Muzeun Rosklcle

. Muzeun Ostfns

Regiony:

. Reqbn Midwand

. Region Sjas and

. Region Hoveclstaclen

Gminy:

. Gmina Stuel

. Gmina Skive

. Gnina Kefteninde

. Gmina Lolland

. Gmina Bomholn

. Gmina Rosl'ilde

lnne:
. ZwiEzek ttvtadz lokalnych Danii
. Regiory Danii
. Grupa spoleczna Thyholn
. MORADS
. BOMA
. Lolland Pfteciwko Odpadom JEdrcWm
. Grupa Spleczna Kerlinge Ma*
. Grupa Sporeczna Roskilde
. Grcenpacq Dania
. Dulskie Towatzyslwo na Rzecz Ochrcny PEyrocly
. Stowat4szanE WodociEgowe w Danii

Konsultacje bedq okazjq do pzedstawienia propozycji 6rodk6w, kt6re powinny by6 uwzglednione i

ocenione w sprawozdaniu dotyczecym Srodowiska. Dunskie Ministerstwo Zdrowia rczpatzy odpowiedzi
otzymane w ramach konsultacji, co moze miedzy innymi prowadzie do korekty zarysu sprawozdania
dotyczacego Srodowiska

Konsultacje w Espoo
R6wnofegle z wyslaniem zakresu do rozpatzenia ptzez vdadze duiskie, zakres ten musi by6 r6wnie2
pzedmiotem ,Konsultacji w Espoo', zgodnie z Protokolem z Espoo - czg56 Konwencji ONZ z Espoo.
Celem protokolu jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony Srodowiska, w tym ochrony zdrowia,
ponad granicami krajowymi. Cel ten osiqga sig poprzez uwzglednienie kwestii Srodowiskowych juz na
elapie planowania oraz zapewnienie udzialu spo.lecze6stwa pzy sporz4dzaniu Oceny Oddziatywania na
Srodowisko, w tym zainleresowanych stron z innych paistw (jesli dotyczy), w kt6rych plan mo2e mie6
powa2ne oddziatywanie na Srodowisko o charakteze transgranicznym.

Natomiast, gdy plan dotyczy odpad6w radioaktywnych, podlega on zawsze Protokolowi z Espoo, dlatego
tez zakres ten zosianie pzeslany do konsultacji ze wszystkimi pahstwami sesiadujEcymi i pafstwami
baltvckimi:

' Rozpozqdzenie wykonawcze w sprawie odno6nych agencji oraz w sprawie publikacji zgodnie z ustawq o
ocenie oddziatywania na Srodowisko planow i program6w (rozporz4dzenie wykonawcze nr 1102 z 20 listopada
2009 r.)

l
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Zjednoczonym Kr6lestwem, Niemcami, Norwegi4 Szwecje, Finlandi4, Rosjq, Estoni4, totwa, Litwq i

PolskA.

1.3 Spotkania ze spofecznoscie

W ramach etapu okreslenia zakresu odbedzie sie szese spotkai ze spolecznosciE, kt6rych celem jest
zar6wno dostarczenie informacji na temat procesu jak i zebranie informacji na temat lokalnych warunk6w
i potencjalnego oddziawania na Srodowisko. Informacje te zostaty wykorzystane do okreslenia zakresu.

Protokoly z wszystkich spotkai dostepne sA na stronie internetowej duiskiego Ministerstwa Zdrowia2.
Ponizej pokr6tce zaprezentowano informacje na temat lokalnych warunk6w, kt6re zostaly poruszone na
spotkaniach oraz naiistohiejsze kwestie Srodowiskowe.

1.3.1 Ostermarie-Paradisbakkerne

Warunki lokalne
Szczeg6ln4 uwagg zwr6cono na fakt, i2 Bornholm jest w duzej mierze uzale2niony od turystyki, lokalnie
wytwazanych produkt6w spozywczych i rybol6wstwa. Zar6wno turystyka jak i produkcja 2ywno6ci sA
silnie zwiEzane z pojgciami, takimi jak ekologia i Bright Green lsland. Obszar planowania obejmuje np.
Joboland, a w poblizu znajdujq sie jedne z najczgsciej odwiedzanych miejscowo6ci ptzybzeznych na
wyspie.

Kwestie kluczowe
Podlo2e Bomholmu przemie6cilo sie wraz z uplywem czasu iistnieiqobawy o wystqpienie trzesiei ziemi
oraz wyciek poprzez przenikanie przez szczeliny w skale. lstnieiA rownie2 obary, ze juz podwyzszone
stgzenie radonu oznacza, i2 mieszkaricy Bomholmu bedq nara2eni na wysoki poziom promieniowania.
Obawy budzi ryzyko zwiqzane z transportem, szczeg6lnie transportem morskim, ale takze transportem
po wqskich drogach lokalnych. ChociaZ odpady nie se niebezpieczne, wplyna one na warunki spoleczne,
w tym zasiedlanie i wysiedlanie obszaru.

lstnieje obawa, Ze obiekt tego typu moze odstraszy6 turyst6w i wplynq6 na spzedaz towarow z
Bomholmu. Sugerowano, 2e Bomholm jest regionem peMeryjnym, kt6ry nie moZe sobie pozwoli6 na
dalsze negatywne oddziatywanie.

1.3.2 Rsdbyhavn

Warunki lokalne
Wybrany obszar iest ptaski, poloZony bardzo nisko nad poziomem morza. Jego topologia jest ptaska.
Jest to istotne z punktu widzenia zarowno powodzi jak i oddzialywania na kraiobraz. Sugerowano, 2e
Lolland charakteryzuje sie gruntami ornymi o bardzo wysokiei iako6ci. Dlatego te2 decyzja o utwozeniu
na tym obszaze ostiatecznego sldadowiska i tym samym ska2enie go bylaby nietrafna. Obszar zawiera
takze strefe bogatq w surowce, gt6wnie w bentonit.

Z politycznego punktu widzenia Lolland jest uwalany za wyspe turystyczn4, wiec lokalizowanie
skladowiska na tym obszaze byloby sprzeczne z jego charakterem. Lolland jest obszarem o bujnej
ptzyrodzie, zamieszkanym pzez rzadkie gatunki owad6w, ro6lin izlvierzqt ziemnowodnych, kt6re mogq
ucierpiee na skutek dowolnej awarii na skladowisku. Wystepuj4 tam takze zadkie rodzaje kamienia i
gliny.

Kwestie kluczowe
Niskie polozenie nad poziomem moza stanowi problem w odniesieniu do potencjalnych powodzi lub
wezbrai sztormowych. lstnieje obawa, ze w pzysztosci Lolland znajdzie sie ponizej poziomu moza, co
spowoduje skazenie wody. Wysokie waty pzeciwpowodziowe nie wpisalyby sie w krajobraz tego
miejsca.

lstnieje obawa o ryzyko ataku terorystycznego ilvlamania do obiektu, w szczeg6lno6ci ze wzgledu na
polozenie obszaru w pobli2u przyszlego stalego polqczenia z Niemcami.

lstnieje obawa o mo2liwo56 mieszkania w poblizu obiektu oraz o obnizenie wartosci nieruchomosci na
obszarze, kt6ry bqdzie w przyszlosci zmagal sie z emigracjq. lstnieje r6wniez obawa zalamania
gospodarczego, ze wzgledu na spadek naplywu ludno6ci do tego obszaru. Poruszono r6wnie2 kwestie
Lalandii i ryzyko mniejszego zainteresowania tym obszarem ze strony turyst6w. Wyrazono takze obawe,
2e ostateczne sktadowisko uniemozliwi spzedaZ roslin uprawianych w.iego s4siedztwie, ze wzgl?du na
skladowane w nim odpady radioaktywne.

' htto://www.sum.dldsundhed/SlutdeoovBoroermoedeme.aspx
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1.3.3 Kertinge Mark

Warunki lokalne
Czynione sq starania majqce na celu wlqczenie Kertinge Nor do referencyjnego szlaku wodnego.
Zar6wno Kertinge Nor jak i Kertinge Fjord to unikalne obszary. W Kerteminde znajduje sie Centrum
Badai Biologii Morskiej, dlatego tez w obszaze tym kladziony jest szczeg6lny nacisk na warunki biologii
morskiej, a takze na cenne warunki naturalne. Obszar ten jest bardzo piaszczysty (Kalvehaveme).

Do dziedzictwa kulturowego naleay l6d2 wikingow w Ladby i muzeum, nadmorskie dziedzictwo
kullurowe, stao2ylne ruiny iobszary chronione.

Kwestie kluczowe
Woda morska przenika do Kertinge Mark, co budzi obawy o skazenie w6d gruntowych, wody morskiet i
obszar6w przyrodniczych, w tym o ryzyko bioakumulacji. Slona woda przenika do 2r6del wody pitnej,
ptzez co mo2e zachodzi' ryzyko zasolenia obiektu, skutkujqce zniszczeniem betonu.

Wystgpujq w4tpliwo6ci co do tego, czy wigksze ryzyko rozprzegltzeniania sie do otaczajqcego
Srodowiska istnieje na skutek zmian klimatycznych, podniesienia poziomu moza, czy ptzyplyw6w
powstalych na skutek burz. Uwage pzwvtqzuje sie r6wnie2 do obnizenia warto6ci nieruchomosci,
spadku zainteresowania ze strony turyst6w, wystqpienia kryzysu w turystyce w og6le, jak r6wniei
obnizenia zysk6w uzyskiwanych przez lokalne rolnictwo ekologiczne.

1.3.4 Hvidbjerg,Thyhoh

Warunki lokalne
Na obszarze tym czynione sE inwestycje w obszary naturalne i wodne, aby podnie66 liczbe mieszkaic6w
i poprawi6 atrakcyjnoSd turystyczna. Obszar jest uzalezniony od rolnictwa i rybolowstwa, w tym matZy,
przedszkoli idzialalnosci turystycznej. Koncepcja Parku Narodowego Thy nie idzie w paze z
utwozeniem skladowiska odpadow w takiej bliskosci. Ponadto cze56 obszaru wchodzi w linie ochrony
Wbzeza-

Kwestie kluczowe
Obawa o charakter odpad6w, w tym obecnoS6 niebezpiecznych materialou takich jak ot6w i kadm, a
takze o zapewnienie o ich nieszkodliwosci, nawet po zamknieciu. Brak obaw o transport odpad6w oraz
emisje COz podczas transportu z Riso na drugi kraniec kraju. lstnieje obawa, i2 obiekt moze budzid
niepok6i i zdenerwowanie.

Poruszono kwestie ryzyka skazenia w6d gruntowych i w6d fiordu (w tym olowiem i kadmem) oraz ryzyka
wystqpienia lrzesiei ziemi. ObawQ budzi wptyw na warunki prowadzenia dzialalno6ci oraz warunki
spoleczno-ekonomiczne - spzeda2 towar6w ekologicznych, eksport malzy, ostrygi oraz jeczmieh
stodowy.

1.3.5 Thise, Salling i Skive Vest

Warunki lokalne
Mieszkaficy zwr6cili uwage na pzemieszczenie si9 podloza i mo2liwos6 wystqpienia niewykrytych
pgkniec gliny. Na catym p6twyspie Salling wystepuie niedob6r wod gruntowych i nie ma zadnej
pewno6ci, co do dokladnego ustalenia lokalizacji warslw wodonosnych na potrzeby odwiert6w, poniewa2
w gfebie gliniastej sq one za $yczaj bardzo wqskie. Obszar obfituie w wysady solne, kt6re na skutek
cisnienia bedq twor4ty rozdarcia w warstwie gliny. Obszar znany jest z trzesie6 ziemi, takich jak
tzesienie ziemi na wyspie Fur spzed 5 lal.

Na terenie otaczajqcym Limforden znajduj4 sie miejsca o znaczeniu przyrodniczym, w tym, miedzy
innymi obszary Natura 2000 ipotencjalne obszary lokalizacji lokalnego parku Flynderso-Sonder Lem
vig.

Kwestie kluczowe
Obawa o konsekwencje nieszczelno6ci skladowiska dla miasta Skive i jego zaledwie 21.000
mieszkaic6w, na skutek kt6rej odpfyw ze Skive Vest przebiegnie przez miasto potokiem Skive A i

wpadnie do Limfoden.

Obawe budzq zarowno odpady radioaktywne jak i zawartosi kadmu i obwiu w odpadach, w miejscach,
w kt6rych istnieje ryzyko pzedostania sie material6w do w6d gruntowych. W Gminie Skive wystepuje
niedob6r wody pitnej, kl6'a kotzysla juz z zasob6w w6d gruntowych Gminy Viborg. Warstwy wodonosne
moge wystepowac w Hvidbjerg - kwestia ta nie zostala jeszcze w pelni zbadana.

O
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Obawa o wptyw na warunki prowadzenia dzialalnosci, w tym Thise Mejeri, rolnictwo i pmdukcjq 2ywno6ci
(w szczeg6lno6ci towary ekologiczne), pzedsiebiorstwa iturystyke. Moze to prowadzi6 do emigracji,
utraty pracy, itp.

1.3.6 Roskilde

Warunki lokalne
Aktualne skladowisko odpad6w niskoaktywnych w Riso wymaga przeprowadzenia w ciegu najblizszych
2-3 lat powa2nych ulepszeri strukturalnych. Niekt6re z istniej4cych pojemnik6w sq nieszczelne, stqd
konieczno66 ponownego opakowania odpad6w. W przypadku pozosiawienia odpad6w w Riso nalezy
zakopa6 2.000 ton z Kvamefeld.

Geologia w Ris6 jest niewystarczaj4ca - niedobor gliny i ryzyko wystqpienia tzesienia ziemi. Ponadto
uskok Veddelev jest silnie wodonosny.

Kwestie kluczowe
Obawa o mozliwosc wyboru Riso jako obszar lokalizacii, poniewa2 widnieje ono w ocenie oddziatywania
na Srodowisko jako wariant zerowy, a takze o skutki dalszego sk+adowania odpad6w w Riso w dluzszej
perspektywie. Obawa o konsekwencie rozpzestzenienia sie radioaktywnosci na skutek wyburzenia
budynku, jako 2e mo2e on by6 napromieniowany. W pzypadku koniecznosci ponownego opakowania
odpad6w pracownicy bede narazeni na promieniowanie. Opr6cz odpad6w radioaktywnych uwzgl?dnid
nale2y r6wnie2 zawarto66 metali ciezkich w odpadach.

Jesli obszar jest polozony nisko, musi on by6 chroniony przed powodziami sztormowymi - por. Orkan
Ksawery lBodill, fala szlon]l.owa 22013 t.

Wariantzerowy

Ustawa o ocenie oddzial)rwania na Srodowisko okresla wymogi w zakresie opisu i oceny tzw. wariantu
zerowego. Zaklada on brak realizacji planu. Tym samym wariant zerowy sluZy za punkt odniesienia na
pottzeby oceny oddziatywania na Srodowisko.

W pewnych sytuaciach moze okazae sig, ze wariant zerowy pociqga za sobe wigksze oddziallManie na
Srodowisko, ni2 wariant zal,tadaiqcy realizacie planu. W tym przypadku wariant zerowy zaklada
skladowanie istniejAcych iprzyszlych odpad6w z sekto€ opieki zdrowotnej oraz od podmiot6w
przemyslowych w Riso w Roskilde. Wariant zerowy nie oznacza status quo, a raczej stanowi prognoze
zdaze6, kt6re mogq nastEpic w ptzypadku dalszogo skladowania w Riso.

Dufiska Ins$ucja ds- Ul(widacji (DD)
we wze6niu 2000 r. zarzed Krajowego Laboratorium Zrowno$/a2onej Energii Riso DTU (obecnie Riso DTU) uznal,
2e miwiekszy reaktor, tj. DR 3, nie zostanie ponounie uruchomiony po wy{eczeniu z pouodu podejrzenia
nieszczelnosci zbiomika reaktora. W kolejnych pzegledach dotycz4cych nadchodz4cej likwidacji uznano za
stosowne rozdzielenle zadania likwidacji i ptzyszlej dzialalno6cj badawczej Centrum Badafi Riso.

W dniu 15 wzegnla 2003 r. oficjalnie utwozono Dufiskq Ins! ucj9 ds. Likwidacji, kt6rej zadaniern jest likwidacja
reaktor6w i innych j4drourych obiekt6w badavrczych w Riso- Dunska Inst)ducja ds. Likwidacji Fst niezalezn4
agencj4 podlegajqcq du6skiemu Ministe.strrvu Edukacii i Badan Naukowych ($r6\,!czas du6skie MinisterstuD Nauki,
Technologii i Roa.lDju) /8/.

Gl6wnym celem DD jest likwidacja obiekt6w j4drowych w Riso w ciagu 11-20 lat (od 2003 r.). Ponadto
OD odoowiada za:
. konseruacie obiekt6w do momentu ich likwidac.ii, w celu zachowania ich bezpieczeistwa:
. dalszy odbi6r, postepowanie i skladowanie odpad6w radioaktywnych od duiskich u2ytkownik6w

materialdw radioaktywnych, do momenlu znalezienia innego rozwiqzania;
. udzial w procesie dotyczecym dlugoterminowogo rozwiezania problemu odpad6w nisko- i Srednio-

radioaktywnych.

Wariant zerowy definiowany jest iako sytuacja, w kt6rej istnietqce i przyszle odpady radioaktywne
pozostaj4 skladowane w Riso, w tych samych budynkach i obiektach, co obecnie. zmianie nie ulegnq
r6wnie2 oficjalne wymogi dotyczqce zabezpieczenia pzed promieniowaniem i bezpieczehstwa, w tym
poziom6w referencyjnych dawek, po 2023 t- Likwidacja B48 musi by6 zakoiczona do 2023 L, po kt6rym
Duriska lnsq/tucja ds. Likwidacji przeMie monitorowanie i zaniecha dzialah, za kt6re odpowiada.
Nastepnie zostanie podjeta decyzia o sposobie skladowania odpad6w.

Wariant zerowy zaklada brak zmian frzycznych warunk6w skladowania, w tym wykozystywanych do
tego budynkdw.
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Ograniczenie zakresu sprawozdania dotycz4cego Srodowiska

Ponizszej okreslono znaczqce oddzialywanie na Srodowisko, kt6rego mozna oczekiwac na skutek
wdrozenia planu lokalizacji ostatecznego skladowiska odpad6w nisko- iSrednio-radioaktywnych.

Ograniczenie zakresu sprawozdania dotycz4cego Srodowiska, znane jako okreslenie zakresu, ma w
zalozeniu zapewnic mu ramy. okreslenie zakresu odbywa sie na podstawie proiektu planu oraz szeregu
popzednich badah, w tym wstepnych badai i badah obszardw lokalizacji, a takze uwag
przedstawionych na spotkaniach ze spolecznosciq w 6 odnosnych gminach.

Metoda oceny znaczenia

Podstawe do okreslenia zakresu stanowi bardzo szeroka ikompleksowa koncepcja srodowiskowa, kt6ra
obejmuje (ale nie ogranicza sie do):
. r62norodno66biologiczna,
. ludnos6 i zdrowie ludzkie,
o glebQ,
. wode,
. Dowielze.
. czynnikiklimatyczne,
. dobra materialne,
. krajobraz,
. dziedzictwo kulturowe, wlEczai4c koscioty iich okolice, a takie miejsca o znaczeniu

archilektonicznym i archeologicznym.

Dane wykozystryane do ocen pochodzq przede wszystkim ze studi6w wykonalnosci i bada6 obszarow
lokalizacii, dokladnej obseMacji interesow w zakresie ochrony oraz informacji ze spotkai ze
spoleczno6ciq dotyczqcych lokalnych zainteresowanych stron, obaw i kwestii spomych, w tym w
odniesieniu do rolnictwa, produkcji 2ywno6ci, rybot6wstwa i turystyki.

Ocena mozliwo6ci powaznego oddzialywania planu na warunki Srodowiskowe dzieli sig na dwa etapy,
pr4 Eym etap pieMszy zaklada wst?pnq ocene poziomu znaczenia w odniesieniu do og6lnych cel6w
Srodowiskowych pzedstawionych w tabeli 2.

Stopiei oddziatywania na warunki Srodowiskowe, w przypadku kt6rych pzewiduje sie wystepienie
potencjalnego oddzialywania (oznaczone jako ,,Tak"), zostal oceniony w tabeli 3.

Ponadto tiabela 3 opisuje, dlaczego w pewnych warunkach Srodowiskowych nie przewiduje si?
wyst4)ienia znaczqcego oddziatlMania (oznaczone jako,Ni€f ).

Okreslenie zakresu - etap 1

W tabeli 2 przedstawiono wstepne ocene znaczenia na podstawie:

. warunk6w Srodowiskowych, kt6re odnosz4 sie do szeroko poigtei koncepcii srodowiskowe.i
okreslonej w ustawie o ocenie oddzialywania na srodowisko;

. nadrzednych cel6w Srodowiskowych, kt6re rozumiane sq w tym kontekscie jako szczeg6lne cele
oraz planowanie iograniczenia prawne na poziomie unijnym, krajowym, regionalnym lub gminnym,
uwzgledniajqcych pzedmiotowe warunki Srodowiskowe oraz majqcych nadrzedny charakter.
Przeglqdowi poddaje sig dyrektywy i rozpotzqdzenia UE, ustawodawstwo, rozgov4dzenia
wykonawcze oraz plany rz4du w dziedzinie Srodowiska, w rozbiciu na regiony igminy. Na tym etapie
planowania nie rozpatruje sie plan6w lokalnych;

. opisu potencjalnego oddzialywania na lub spzecznosci z pzedsiawionymi celami
5rodowiskowymi;

. stopnia znaczenia, kt6ry okresla sie na podstawie oceny ryzyka wystqpienia dowolnego
potencjalnego oddzialywania na cele Srodowiskowe w wyniku wdro2enia planu, iak opisano w tabeli.

2.1
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Tabela 2. Wstepny pzeglEd oceny stopnia oddzialywania

" Ustawa o ochronie Srodowiska, htus//www.etsinformation.dUForms/ro71O.asox?id=132218
'Ustawa o ochronie Srodowiska, Ochrona gleby iw6d gruntowych: aft. 19. Bez zezwolenia nie dopuszcza sie 1)

zakopryania w ziemi, 2) wylewania lub rozsypwania na ziemie, bEdi 3) wylewania na podloze substancji,
produkt6w i mateial'w, kt6rc mogE skazic wody gruntowe, glebQ i podloze.
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radioaklywnych w wodzie
peeznaczonej do spoz!€ia przez
ludzi'.

. LJslawa o ochronie arodowiska
okreala cele w zakresie ochrcny
gleby i w6d gruntowych.5

Czynniki
klimatyczne

Cele Srodowiskowe okreslone w
Kr4owym spcrwozdaniu z
planowania z 2013 r. dolyczEce
ograniczenia emisji COr.

Oddzialywanie na klimat wynikaiace
z emisji substancja, takich jak COr.

Nie

'. Tak

Krajobraz Zasady okreslone w dufiskiej
ustawie o planowaniu dotyczece
planowania w slrefach
ptzybeeznych.
Krajowe sprawozdanie
planowania z 2013 r- w sprawie
budowy na otwanym terenie.
Okreslenie obszar6w o znaczeniu
geologicznym na Poziomie

Okre6lenie cennych krajobraz6w
na poziomie gminnym-

. Lokalizacja obiektu w strefie
ptzybtzeznei.

. Lokalizacja obiektu na tercnach
cennych krajobraz6w lub stref o
znaczeniu geologicznyn,

Tak

Tak

2.2.1 Podsumowanie oceny istotnych aspekt6w

Nastepujqce nadzedne warunki 6rodowiskowe se uwazane za istotne w odniesieniu do celu planu oraz
potencjalnego oddzialywania cel6w Srodowiskowych:

. R6inorodno66biologiczna

. Ludno56, zdrowie idobre samopoczucie

. Gleba

. Woda

. Dobra materialne

. Krajobraz

. Dziedzictwokulturowe

Okreslenie zakresu - etap 2

Tabela 3. Okreilenie zakresu - ocena stopnia oddziatwania

5 Ustawa o ochronie Srodowiska, Ochrcna gleby i w6d gruntowych: aft. 19- Bez zezwolenia nie dopuszcza siQ 1)
zakopwania w ziemi, 2) wylewania lub rozsypwania na ziemie, bqdZ 3) wylewania na podloze substancj,,
produkt6w i matedalow, kt6rc mogq skazi' wody gruntowe, glebe i podlo2e.

2.3
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1.1, Flora ifauna X Badania odpowiadajq na pylanje, czy wdrozenie planu wiqte siQ z
iakimkolwiek ryzykiem wystqpienia znaczecego oddzialywania na flore i

faune. Nie sq prowrdzone badania teGnowe, ale przegladowi poddaje

sie obecnie okreslone wzajemnie powi4zane obszary pzyrodnacze, w
tyrn obszary zaw€rte w pkt 3 i okre5lone korlarze ekologiczne na
poziomie gminnyrn. ilp,

1.2, Obszary Natura 2000 x Wszystkie obszary okreslone w planie wytyczono tak, aby nie
wkracza, na obszary Natura 2000. Jeden z nich jednak graniczy z
obszarem Natura m00, co wyrnaga zbadania, aby ustali6, czy istnieje
afzyko oddziavwania na obszar Natura 2000 (Hvidbjerg
Thyhold/obszar Natura 2000 ,Agger Tange, Nissum Bredning,
Skibsted Fjord i Agero"). W ty'm celu ptzeprowadza sie stat4 ocene
naturalnych konsekwencji, kt6ra jest zal4czana do sprawozdania
dotyczqcego Srodowiska. Ponadto Riso polo2one jest w pobli2u

obszaru Natura 2000 ,Roskilde Fjord'.

'1.3. Parki narodowe lub parki
lokalne

X Najbli2szym parkiem narodowym jest Park Narodowy Thy polozony na
zach6d od obszar6w Skave Vest i Thyholm. Wdrozenie planu nie wiaze
sie z oddiativaniem na park mrodowy. Ponadto pojawiaja sie
propozycje ulworzenia nowego parku narodowego, kt6ry obejmowalby
poludniowq czes6 Roskilde Fjord oraz calo56 obszaru ozclqgajqcego
giQ na poludnie i qczacego krai)braz liordu z lasem w okolicy Hvalso w
Srodkowej czesci Sj€lland.

Na poziomie gminnym podeidowane sq lokalne wysilki w celu
okreslenia mniejszych obszar6w w tak zwanych ,paftach lokalnl'ch' lub
,parkach nerodowych'. Gmina Skive obecnie wystosowala propozycje

utwozen{a lokalnego parku,Sonder Lem Vig - Flynder So'.

Obszar Sklve Vest czesciolro polo2ony irst na le€nie lokalnego parku.

Potencjalny konflikt planu w tym zakresie poruszony zostal w
sprawozdaniu dotyczacym srcdowiska.

l.a, Korytarze
ekologiczne/obszary o
znaczeniu biologlcznym

x Por. pkt 1.1

1.5, Natuaalna ochrona, por. pkt X Por. pkt 1.1

1.6. Zalesiani€/karczowanie
las6w

X Obszary okreslone w planie s4 obszarami o stosunkov/o potqdanym
lub niepo:qdanym zalesieniu. Potencjalny konflikt w zakresie zalesienia
jest badany w sprawozdaniu dotyczqcym Srodowiska. Jednym z cel6w
wyboru zalesionych obszar6w jest ochrona w6d gruntowych.

Na niektdrych obszarach wystepujE chronione obszary lesne. Zaklada
siQ, 2e obiekt nie bedzie usytuowany na ich terenie.

1.7. Obszary chronione X Na kilku obszarach wyslepujq mniejsze obszary chfonione (Bornholm,

Sklve Vesl, Hvidbjerg Thyholm). Se one stosunkowo niewielkie i

zwiezane z obszarami w okolicach ko5ciol6w

Obszary okreslone w planie stwazajq duze mo:liwosci lokalizecji
ostatecznego sktadowiska w odpowiedniej odleglosci od obszar6w
chronbnych, dlatego tei wdo2enie planu nie wiqie siQ z i?dnyrfi
oddzialywanlem na te obszary.

2.1. Ograniczenia i zakl6cenia
zwiazane z ludnoscla

x Wdrozenie planu moze wiqza' siQ z oddzialywaniem na ludno56 o
charakterze zar6wno bezposrednlm jak i pochodnym.

Spotkania ze spolecznosciq skupiajq sie na bezposrednim
oddzialywaniu na ludnos6, w tym na wodQ pitnq i zdrowie, jak r6wniet
na mo2liwosci wwolania pzez nie posrednjego oddzialywania na



obszar w odniesienlu do turystyki, prowadzenia dzialalnosci. rohictwa I

prcdukcji 2ywnoaci o.az emigracji lmlgracji do regionu.

Te posrednie czynniki spoleczno-ekonomiczne s4 uwzglednione w
sprawozdaniu doty'czAcyrn Srodowiska,

2.2. Oddzialywanie na v,arunkl
sooFczne

x W sp€wozdaniu doiycz4cyrn Srodowiska bada sie oddzialywanie na

warunki spoleczne w bezposrednim sqsl€dztwie potencjalnei lokalizacji
ostatecznego skladowiska, z mciskiem na, miQdzy innyrni pzebywanie

na Swietyn powiettzu, rolnictlvo, produkcjQ 2ywnosci, powadzenie

dzialalnosci i komfon.

2,3. Oddzialywanie na
Dro$,adzenie dzblalno6cl

X Lokalizacja ostatecznego sktadowiska na jednym z moZliwych

obszar6w mo2e wlqza6 sle z bezpoSrednim lub posrednim

oddziatwaniem na prowadzenie dzialalnosci, w tym rolnictwo.
.ybol6wstwg, produkcje 2y^ mo6ci oraz sprzedaz, jak rownie2 turystyke-

Wanosci biznesow€ zostaly og6lnie opisane dla lokalnej spolecznoSci,

a oddziatywanie w tym zakresie zostalic ocenione w sprawozdaniach
dotliczqctch Srodowiska.

Normy w zakresle zdrowla
(w tym z.bezpieczenie
przod pomienlowaniem,
bezpleczeistwo I ochrona)

x Budow€ i lokalizacje ostatecznego skladowiska okreslono na podstawie

kilku kMeri6q z kt6rych wszys&ie zapewniajq odpowiedzialne i trwaie
roz$,iqzanie w zakresie skladowania odpad6w radioaktywnych.

Jeteli 2apadnie decfzja o kontynuowaniu prac nad dwoma konkretnymi
pojektami, zostanie pazeprow€dzona seria badari w celu zbadania
warunk6w dott/gzacych 2ar6wno ochrcny iak i bezpieczens&a.
Pzeprowedzenie takich analiz i uzyskanie p6rniejszlr'ch oficjalnych
zezwoled jest warunklem niezb€dnyn do budowy obiektu:

. Bezpleczerlstwo: Stodki naiqce na @tu ochrcnQ ludno^ci i
stodowiska Nzed prcmienbwaniem emitowanym $zez osateczne
sl<tadowisko podczas eksploatacji i po jej zakonczeniu, U.

moa ib,ow m ie t r&el po n ien iobrdrc zW h.
. Anallzy bezpleczerlslwa: Ool<hclna obseNacja mo2liwych

zagrc2eh, A. neczowe badania konketnych ptoblem6w.
. Ocmy bezplacze/rstwa; Ocen€ wszystkich aspekt6w oblektu

istolntch w konleksde zabezpiec:enia (monitorowanie mra2enia
na promieniowanie) i ochrony (monitorowani€ ir6del
promienlolw6rc4r'ch). Ob€jmuje to ocene bezpieczehstwa, oceny
lokalizacji, projektu | eksploatacji (tj. .6wnie2 analizy
bezpieczefistua, takre jak w zakresie tempa ozprzestrzeniania sle
r62nych subslancji €dioaktywnych w otoczeniu). W
przeciwieistwie do analiz, ocena bezpieczehstwa obejmuje r6wnle:
ocen€, czy poiom ochaony jest zador€lajacy, zarowno na
konkretnych obszarach jak i og6lem.

. Ochrona: SrcdRi naiqce na celu uniemo2liwienie dostepu osobom
nieupowa2nitnym do natedaiSw radioakwnych (w tyn pzepisy
ogtanbz 4ce mozliwosC wytzqdzenia szk6d, wystqienia stai
kaat zEzy lub przenieszczenia nateri al6w).

2.5. Grupy rfryka (r*ie jak
osoby niepelnolp6wnel

x Nie wykMo iednego oddzlelywanie na grupy Ozyka w kontekscie
wdro2enia olanu.

2.6, Zalntareaowene ltrony
bedeca obiektaml na
wolnlm powiotzulo
chanktcrze rekreacyrnym

X Na kilku obszarach okre6lonych w planle znajdujq sie obszerne tereny
.ekreacrne, takie Fk Lalandia na Lolland i Joboland na Bornholmie,
kl6ryrni zeinteresowanie wsr6d turyst6w mo2e spaS6, po$,odujec kr!4ys
w lurystyce. Takie pochodne oddzialywanie zostanie uwzglednione w
sprawozdaniu dotyczacym srodowiska. Opisano je r6wnie2 w pkt 2.3
okreslenia zakresu.

2.7. Hah3 | wibracre x Plan mo2na wdro2yC bez jaklegokolwiek rlzyka wystqpienla
oddzialyw€nia niezale2nie od cel6u/ okro$lonleh w dufskich
wytycznych w splawie halasu i wibracji.

2.8. T.an3po.t (w tym
pronleniowanle podczrt
transportu)

Transport odpad6w radioaktywnych odbywa sie zgodnie z dunskimi
pzepis€mi, klore sa oparte na wytycznych MiQdzynarodowej Agencji
Energil Atomowgl (MAEA). Zadecydowano, aby w studium

wykonalnoSci (studium transDortu) skupid sie na transporcle drogowym
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lub morskim. Wynika z niego, 2e ryzyko zro.qzane z modelowyni
scenariuszami awa i jest nieznaczne /7/. Kwestie zagozenia
promieniowaniem podjeto w sprawozdanlu dotyczacym Srcdowiska-

2.9. Zarzqdzanie ruchem
drogowym/obcletenle ruchu
orogowego

x Budowa obiektu

Budowa obiektu, dla kt6rego wytyczne okreslono w planie moze by6
przeprowadzona bez znaczacego oddzialywania na planowanie ruchu
drogow€go.

Transpott odpad6w z Riso

Oczekuje sle, ie istniejqce odpady z Riso podczas transporlu zapelniq
ok. 250 samochod6w ciezarowych z ptzyczep4 W pzypadku
zapelniania trw"ajqcego .ok, bedzie to oznaczalo jeden lransport na

dziei roboczy.

Rutyn owy ta n s po tl o d p ad 6w

Oczekuje sie, 2e roczna ilo36 odpad6w generowana pzez szpitale,
ptzemysl, itp. zajmie ok. I m3.

3.1. lstnielqce skatenle gleby X Plan nie bQdzie w konflikcie z islnieiEcym zanieczyszczeniem gleby.
ponier/a2 nie pzeszkodzi on w tealizacli w pzyszlo6ci Zadnej
inicjatywy publicznej w zakresie odkaz?nia.

3.2. Ska2enle gleby x Plan rno2e wyrnagad takiej lokalizacji ostatecznego skladowiska, kl6ra
moglaby doprowadzi6 w dluZszej perspektywie do skazenia gleby i w6d
gruntowych, co jest sprzeczne z art. 19 ustawy o ochronie Srodowiska,
Rfayko przF/ego zanieczyszczenia om6wiono w @enie
oddzialywania na Srodowisko, a wytyczne mo2na wleczyc do planu, tak
aby zapewni6, Ze oddzialywanie nie jest speeczne z celami tej ustawy
w zakresie @hrony.

4.1 . Wody powierrchniowe, w
iym oddzialywanle na ciekl
wodne I lereny podmokl.

X Zgodnie z an. 27 ustawy o ochronie Srodowiska do ciek6w r/vodnych,

lezior lub oceanu nie mozna wprowadza6 substancji, kt6re mogq je

skazi6i analogicznie, substancje te nie moga byd skladowane w spos6b
stwarzaiAcy ryzyko skazenia \iiody. W sprawozdaniu dotyczecym
Srodowiska ocenia sie, czy plan mo2e byf realazowany bez
oddzialywania na wody powieechniowe.

Plan musizapewni6.2e obiekt zostanie wyposa2ony wtakispos6b, aby
sprostac gweltownyn powodziom (bezpieczeristwo klimat),rzne), tynn

samyn zabezpieczajEc okolice przed uwolnieniem malerial6w, nawet w
pzypadku wystqpienia zmian klimatu i skrajnie oblitych opad6w.

4.2. OdDrow.dzanie 6ciek6w Plen dopuszcza odprowadzanie 6ciek6w, kl6rych ilo6c i jako66 jesl

zgodna z obowiazujqcyni planami i pzepisami (ustawa o ochronie
srodowiska, art. 32, gospodarka Sciekowa).

Na tej podstawie nle pzewiduje siQ wyst4rlenia znaczqcego
oddzialywania.

,1.3. Wa.unkl w6d grirntowych x Lokalizacja obszar6w okaeslonych w planie nie zagra2a obszarom
bogatym w specjalne zasoby lrody pitnej (OSD). Sprawozdanie
dotFzqce Sroctowiska obejmuje ocene ryzyka skazenia w6d
gruntowych, na$/et pzy zalozeniu,2e obszary okreslone w planie
znajdujq sie poza OSD. Bardziej szczeg6lowo nale2y zbadaC ryzyko
pzedostania sie ska2onych substancji do w6d gruntowych. Ponaewaz
plan funkcjonuje m poziomie nadeednym, za punkt wyjacia przyjmuie

sie badania obszarow lokalizacii.



5.1. Zanleczyszczenle powletrza
(emisje pylu i Innych
zanieczyszczeil)

X Plan sam w sobie nle spowoduje przekroczenia 2adnych ustalonych
cel6w Srodowiskowych (kMeria jakosci powietrza Ministerstwa
Srodowiska).

Emisre zwiezane z ruchem
drogowym na obszarze i
poza nrm

x Natezenie ruchu drogowego bQdzie najwQksze w trakcie budowy
obiektu oraz transportu istniejaqph odpad6w z Riso, por. pkt 2.8.

NateZenie ruchu drogowego jest stosunkowo ogranlczone, zas pojazdy

odpowiadalq normom tlE w zekresie poziom6w emisji pochodzacych 2
pojazd6w drogowych.

Og6lnie zecz biorac, uwaib sle, 2e oddzialywanie planu w odniesieniu
do emisji zanieczyszczed pochodzecych z ruchu drogowego bedzie
mniejsze, z uwagi na, m,in. otwarte przestrzei, kt6ra umo2liwa latwe
rozpraszanie sie emisji.

6.1. Potencjalne oddzialywanle
na kllmat

x Wdrozenie planu nle spowoduje znaczEcego oddzaalywania na klimat
(por. takze pkt 5.1 i5.2).

Projekt planu moze zapewnid obieKowi dostosowenie do i ochron€
pzed pr:yszlymi zmianami klimatu (por. tak2e pkt 4.1).

7.1. WykoEyslanie ter€nu X Plan obejmuje potencjalny udzial terenu w obrebie wybranych
obszar6w okre6lonych w planie o wymierach ok. 150 m x 150 m. Plan
nie okresla ostatecznej lol€lizacji obiektu.

Nie uwa2a sie tego za ,r6dlo znaczqcego oddlalt vania na
Srodowisko.

7.2. Zutycle energil X Og6lnie rzecz biorqc, w odniesieniu do obowiezuj4c!4h cel6w
Srodowiskowych, nie uwa:a sle, 2e plan bedte i6dlem jakiegokolwiek

znacz4cego oddnatywania w odniesieniu do zuzycia energii.

7.3. Zulycle wody x Nie uwaza si€, 2e zuzycie wody na potrzeby obiektu bedzie ,r6dlem
jakiegokolwiek znaczacego oddzialywanla na zasoby wodne.

7,4. ProduKy, materiat X Plan mo2e byd wdro2ony bez znaczqcego oddzialywania na zasoby, ze
wzgledu na wymiary | wymogi materialowe trzech mozliwych typ6w
skladowisk. Dlatego tez kwestia ta nie zostala uwzgledniona w
sprawozdaniu dotyczqcrn Srodowiska.

Na nadzednym poziomie planowania moze wystqpic konflikt w
odniesieniu do okreslonych obszar6w bogatych w surowce (Hvidbj€rg
Thyholm, Skive vest i Lolland), co zostanie ujele w spra$ozdaniu
dotyczqcym Srodowiska.

7,5. Subatancle chemlczre I

zanlecryszczalqce
x Wdro2enie planu bedzie oznaczalo wprowadzenie do obszaru

zanieczyszczeh w poslaci, na przyklad odpad6w aadioaktywnych oraz
ladunk6w olowiu i kadmu.

W spra$ozdaniu dotficzacym Srodowiska uuizgledniono kweslie
og6lnego rfzyka rozptz eslrzeniania sie substancji, zgodnie z pkt 4.3

okresienia zakresu.

7.6. Odp.dy, recykllng x Calqi6 planu jesl zgodna z podstawq duiskiego parlahentu do
wldania dec}rzji 8486, w kt6rej parlament dudski zezwala tzqdowi na

rozpoczecle opracowy/vanla podstawy decrzji w sprawie duhskiego
ostatecznego skladowiska odpad6w nisko- i Srednio-radioaktywnych,
r6Mlocze6nie z lakwidaciA Riso.

6 Podslawa duiskiego parlamenlu do wydania decyzji B4B,
hft os://www.retsinformation.dUForms/R071 0.asDx?id=1 0041 3
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Wszystkie odpady radioaktywne, iak i ka.Zde inne wykozystanie
malerial6w radioaktywnyrh podlega przepisom obowiqzujecym na

takim obsz3ze. Postepowanie z, skladowenie, transpon istale
sktadowenie odpad6w radioaktywnyEh bedzie podlegalo uzedowej
konlroli Dudskiego Narodowego lnsMutu Ochrony przed

Plan nie umozliwi generowanie odpad6w, kt6rych zagospodarowanie
jest niemozliwe w ramach uslawodawstwa.

8.1. Warlosci zwlqzane z
krajobrazem

X Kilka obszarow okre6lonych w planie polo2onych jest w pobliZu

wybzeza oraz calkowicie lub czesciowo w strefie ptzybtzeinq, na co
naleZy zwr6ci6 szczeg6lnE uwage pzy wyborze ostatecznej lokalizacji i
projektu obiektu, poniewa2 dostosowanie do krajobrazu i lokalizecja w
obrebie strefy ptzybrze2nejto kwestie, kl6re musza by6 uwzglednione.

Ponadto niektore obszary okre6lone w planie znajduiq sie w obrebie
wyznaczonych krajobraz6w

8.2. Geologia X Niektdre obszary okc6lone w planie polo2one sa na cennych
obszarach geologicznych (Struer, Keneminde) i obszarerch o znaczeniu
kraFwym (Struer).

9.1. Warlosci lullurow€ |
hisioryczne

X Na obszarach wystepujq zmienne linie zabudowy iochrony, Srodowiska
kulturow€, obaekty d:iedzlctwa kllturowego i zachowane zabytki.

Zainteresowane strony zwiqzane z administracja wanos€i kulturowych i

hislorycznych, takie jak Muzeum Wiking6w w Ladby w Ke(eminde,
oceniane sq lqcznie z oddlalywaniem na warunki spoleczno-
ekonomiczne. Ocena ta obejmie potencjalne oddzialywanie na
prowadzenie dzialalnosci i turystyke, a nie bezposrednio na wartosci
kulturowe i histoq/czne ne obs2arze.

9.2. Koscioly X Nie uwaza sie, 2e wdrozenie planu wiEze sie z jakimkolwiek

oddnab/waniem na kokioty, poniewai moiliwe jest utr otzenie
ostatecznego skladowiska poza wyznaczonyma obszarami koscielnyni.

9.3. Zachowane llub waie
zachowanla) budynkl

x Nie uwa2a sie, te wdroienie planu wiaze sie z jakimkolwiek

oddzialywaniem na zachowane i warte zachowania budynki, poniewaz

zaklada sie, te rzeczwisty obiekt nie bedzie znaidowal sie w pobli2u

chronionych budynk6w.

Ocenia sie, 2e wdrozenie planu potencjalnie mo2e byc iodlem znaczecego
oddzialywanla na Srodowisko. Kwgstia ta zostanie podjQta w sprawozdaniu
dotyczacym Srodowiska.
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2.4 Podsumowanie

Okreslenie zakresu doprowadzilo do pzeglqdu nastepujecych warunk6w Srodowiskowych, kt6re zostanq
uwzglednione w sprawozdaniu dotycz4cym Srodowiska:

. R62norodno56biologiczna
- Flora ifauna
- Obszary Natura 2000
- Parki narodowe lub parki lokalne

- Korytaze ekologiczne/obszary o znaczeniu biologicznym

- Naturalna ochrona, por. pkt 3

- zalesienie
. Ludno56, zdrowie i dobre samopoczucie

- Ograniczenia i zakl6cenia fiqzane z ludnosci4

- Oddzialy /anie na warunki spoleczne

- Oddzialy'lvaniena prowadzeniedzialialnosci

- Normy w zakresie zdrowia (w tym zabezpieczenie przed promieniowaniem,
bezpieczedstwo i ochrona)

- Zainteresowane strony bedqce obiektami na wolnym powietrzu/o charakterze
reKreacyjnym

- Transpott (w tym promieniowanie podczas transportu)

- Zatzqdzanie ruchem drogowym/obciqzenie ruchu drogowego
. Gleba

- Ska2enie gleby
. Woda

- wody powiezchniowe, w tym oddzialywanie na cieki wodne i tereny podmokle

- Warunki w6d gruntowych
. Dobra materialne

- Produkty, materialy, surowce

- Substancie chemiczne i zanieczyszczajece
. Krajobraz

- Wartosci zwiAzane z krajobrazem
- Geologia

. Dziedzictwokulturowe
- Wa;to6ci kulturowe i hisloryczne
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