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REMISSVAR

Carl Berglöf
Energisystem
070164 44 46
carl.berglof@energiforetagen.se

Datum

Vårref.

2019-09-11

020/2019

Regeringskansliet
Miljödepartementet
Dnr: M2018/00217/Me
m.remissvar@regeringskansliet.se
cc: lina.osterberg@regeringskansliet.se

Remissvar avseende Svensk kärnbränslehantering AB:s
kompletterande yttrande i ärende om tillåtlighetsprövning
enligt 17 kap. miljöbalken av anläggningar i ett
sammanhängande system för slutförvaring av använt
kärnbränsle och kärnavfall
EnergiföretagenSverigesamlaroch ger röst åt omkring400 företag som
producerar,distribuerar,säljeroch lagrar energi.Vårt mål är att utifrån kunskap,
en helhetssynpå energisystemetoch i samverkanmed vår omgivning,utveckla
energibranschen
–till nytta för alla.
EnergiföretagenSverigehar tagit del av rubriceratärendeutsänt av Miljödepartementet
och tackarför möjlighetenatt inkommamed remissvar.

Ärendet
I januari2018lämnadeMark- och miljödomstolensitt yttrande till regeringenavseende
Svenskkärnbränslehantering
AB:s(SKB)ansökanom tillstånd för ett slutförvarför använt
kärnbränsle.Mark- och miljödomstolenkonstateradeatt verksamhetenär tillåtlig givet
vissavillkor. Ett av villkorenvar att Mark- och miljödomstolenrekommenderade
kompletterandeinformation från den sökanderörandekapselnslångsiktiga
skyddsförmåga.
SKBhar under våren2019 lämnatin sådankompletterandeinformation
vilkennu remitteras.
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EnergiföretagenSverige

Yttrande
EnergiföretagenSverigevill med detta understrykaärendetsbetydelseför den svenska
elförsörjningen.Kärnkraftensstår idagför ca 40 procent av Sverigeselproduktionoch
utgör en mycketviktig komponentför den högaleveranssäkerheten
i det nordeuropeiska
kraftsystemet.Enansvarsfulloch fungerandeavfallshanteringär en grundförutsättning
för att produktionenskafungerastörningsfrittvid kärnkraftverken.Efter att bränsle
laddatsur reaktorernakylsdet av under någraår inne på kraftverkeni
bränslebassängerna.
Däreftertransporterasdet användabränslettill mellanlagretCLABi
Simpevarputanför Oskarshamn.I CLABansamlassåledesbränslei väntanpå att ett
slutförvarkan tas i drift. CLABhar dockbegränsadkapacitetoch kan såledeshanteraen
vissmängdanväntkärnbränsle.I händelseatt ett tillstånd för ett slutförvardrar ut på
tiden finns risk att avfallskedjanstoppasupp vilket i förlängningenpåverkarreaktorernas
förmågaatt producerael och därmedSverigesförsörjningstrygghet.
EnergiföretagenSverigevill därför framföravikten av att detta ärendeprioriterasi
enlighetmed dessbetydelseför landetselförsörjning.Det är ävenönskvärtatt detta
ärendei vilket den nordiskakärnkraftsindustrinägnatdecennierav forskningfår ett snart
avslut.EnergiföretagenSverigehar i dagslägetingaskälatt misstänkaatt ärendetskulle
prioriteraspå annatsätt, men vill likvällyfta dessbetydelse.
EnergiföretagenSverigekonstateraratt enligt SKB:sredovisningär det avsedda
slutförvaretenligt KBS3-metoden
långsiktigsäkertoch uppfyller myckethögt ställdakrav
enligt miljöbalken,kärntekniklagenoch Strålsäkerhetsmyndighetens
förskrifter.
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