Miljø- og Energiudvalget

Punkt 10.

Orientering om håndtering af boreaffald fra skifergasboring
2016-001197
Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalget orientering om henvendelse fra
Greenpeace vedrørende håndtering af boreaffald fra Skifergasboring.

Beslutning:
Taget til orientering.
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Miljø- og Energiudvalget
Sagsbeskrivelse
Greenpeace har den 23. december 2015 sendt en mail til Aalborg Byråd, hvor de tilkendegiver at være utilfreds med, at boreslam/alunskifer fra skifergasboringen i Dybvad er håndteret som blandet affald og ikke
som farlig radioaktivt affald. Affaldet er kørt til losseplads i Frederikshavn Kommune. På denne baggrund har
det været ønsket at få sagen behandlet på Miljø- og Energiudvalgets møde.
Til orientering har Frederikshavn Kommune, der har haft den aktuelle sag i Dybvad, fået en tilsvarende henvendelse fra Greenpeace.
Miljø- og Energiforvaltningen har haft kontakt til Frederikshavn Kommune om det aktuelle affaldsprodukt og
har fået oplyst, at boreslam/alunskifer fra 3,5 km dybde er blevet kørt til Ravnshøj losseplads som blandet
affald. Dette er sket som følge af, at Sundhedsstyrelsen har kategoriseret affaldet som ikke radioaktivt med
baggrund i konkrete analyser. Sundhedsstyrelsen er myndighed for kategorisering af, hvorvidt affaldet er
radioaktivt.
I Sundhedsstyrelsens ” Notat vedrørende radioaktive stoffer fra efterforskningsboringen ved Dybvad” fremgår
”Der blev målt dosishastigheder på niveau med baggrundsstrålingen og væsentligt lavere end, hvad der
f.eks. tillades på permanente arbejdspladser. Kun direkte på overfladen af borekernerne kunne der konstateres lettere forhøjede dosishastigheder/tælletal svarende til 2-4 gange baggrundsstrålingen. Laboratoriebestemmelser af aktivitetsindholdet i de fire udtagne prøver viser et indhold af naturligt forekommende radioaktive stoffer i prøverne, som er under undtagelsesniveauerne. ”
Miljø- og Energiforvaltningen har ikke kendskab til, at Aalborg Kommune skulle have modtaget noget af det
aktuelle boreslam/alunskifer. Greenpeace har telefonisk den 12. januar 2016 oplyst, at de ikke har kendskab
til sager fra Aalborg.
Greenpeace ønsker med henvendelsen, at gøre Aalborg Byråd opmærksom på affaldsproblematikken ved
evt. skifergasboring, i tilfælde af, at Aalborg Kommune vil få en aktuel sag. Såfremt Aalborg Kommune vil få
en tilsvarende sag, vil Sundhedsstyrelsen også her skulle kategorisere slammet mht. radioaktivt/ikke radioaktivt, idet baggrundskoncentrationen for uran i Danmark kan variere. Endvidere vil Aalborg Kommune som
myndighed forholde sig til affaldsproblematikken og behandle den som en del af VVM-redegørelsen, hvor en
affaldshåndteringsplan vil indgå.
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