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YTTRANDE FRÅN FORTUM SVERIGE AB
Yttrande avseende utredning om Ny kärntekniklag (SOU 2019:16)
Fortum är positiva till förslaget som helhet eftersom det i stora delar innebär en
anpassning av lagstiftningen i linje med Sveriges internationella åtaganden via
konventioner och hur verksamheter i dag de facto bedrivs, vilket även varit
utredningens uttalade ambition. Vi upplever de förslag som i huvudsak väl
genomarbetade.
Fortum vill särskilt lyfta fram föreslagna förändringar och tydliggörande avseende den
stegvisa prövningen inklusive nedmontering och rivning samt permanent avstängning
av reaktorer. Fortum tillstyrker förslagen om statens slutgiltiga ansvar för slutförvar
samt tydliggörandet av tillståndshavares respektive verksamhetsutövares ansvar.
Stegvis prövning
Fortum vill här i likhet med ett flertal andra remissinstanser problematisera
möjligheten för en större krets att aktiv delta genom samråd i alla faser av den
stegvisa prövningen. Detta är inte ett krav som kan härledas ur de konventionen
framförallt Århuskonventionen som Sverige anslutit sig till. I praktiken sker i dag en
stegvis prövning av kärntekniska verksamheter i enlighet med internationell praxis.
Det är bra att den stegvisa prövningen nu får en tydlig reglering. Fortum anser dock
att samråd i anslutning till varje del i den stegvisa prövningen kommer att leda till
ineffektivitet och ökade kostnader utan att påtagligt öka förutsättningarna för
demokratiskt inflytande.
Tillstånd för nedmontering och rivning
Utredningen föreslår att det inte ska krävas särskilt tillstånd för rivning och
nedmontering. Fortum delar denna uppfattningen. Det torde vara fullt tillräckligt att
inom ramen för den stegvisa prövningen, i enlighet med utredningens förslag, att på
ett samlat sätt genomföra kontroll av säkerhetsredovisningen och avvecklingsplanerna
innan nedmontering och rivning får påbörjas.
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Permanent avstängd kärnkraftsreaktor
Fortum anser att avskaffandet av den så kallade femårsregeln är logiskt eftersom
skälen för regeln inte längre är relevanta. Vi delar utredningens uppfattning att ett
anmälningsförfarande är bättre eftersom det blir tydligare och mer förutsägbart, inte
minst eftersom anläggningar som är avställda för större ombyggnationer inte riskerar
att betraktas som permanent stängda. Detta kan vara av stor betydelse för det svenska
energisystemet och bidra till att säkra en stabil elförsörjning.

Fortum Sverige AB:s handläggare i detta ärende är Jens Bjöörn,
tel. 0702-98 41 25, e-mail: jens.bjoorn@fortum.com
Med vänlig hälsning
FORTUM SVERIGE AB

Toni Kekkinen
VD Fortum Sverige AB

Fortum Sverige AB

Säte Stockholm
Org. nr

