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B e r e t n i n g  

o v e r  fo rs lag  t i l  l ov  o m  a n v e n d e l s e  a f  k e r n e k r a f t  s o m  e n e r g i k i l d e  

i  D a n m a r k .  

(Afgivet af energipolitisk udvalg den 30. september 1976). 

Udvalget har behandlet lovforslaget sam- 
men med handelsministerens energipolitiske 
redegørelse 홢Dansk Energipolitik 1976". 

Under denne behandling har udvalget 
stillet adskillige spørgsmål til handelsminis- 
teren og miljøministeren. 

Udvalget har modtaget henvendelser fra: 

Erik Abrahamsen, Aarhus V, 
Forbrugerrådet, 
Organisationen til Oplysning om Atom- 
kraft, O.O.A. og 
Reel Energi Oplysning, R. E. O. 

Den 10. august 1976 modtog udvalget 
vedlagtè skrivelse fra handelsministeren, 
hvoraf fremgår, at regeringen ikke anser det 
for muligt at færdigbehandle den energi- 
politiske redegørelse og lovforslaget om 
kernekraftanvendelse i dette folketingsår. 
Idet der i det hele kan henvises til handels- 
ministerens skrivelse, der indeholder be- 
grundelsen herfor, kan det anføres, at 

denne navnlig fremhæves at være, at klargø- 
ring af beslutningsgrundlaget nødvendig- 
gør yderligere grundige og tidskrævende 
overvejelser. 

I denne forbindelse henvises tillige til 
vedlagte skrivelse af 11. august 1976, hvor 
miljøministeren anmoder miljøstyrelsen om 
at vurdere mulighederne for en fælles nor- 
disk løsning af affaldsproblemet samt om 
visse miljø- og sikkerhedsmæssige spørgs- 
mål i forbindelse med en senere stillingta- 
gen til inddragelsen af kernekraft som led i 
den fremtidige energiforsyning. 

På baggrund af regeringens holdning har 
udvalget konstateret, at der ikke er grund- 
lag for at afslutte arbejdet med lovforslaget 
i indeværende folketingssamling. 

Udvalget vil dog fortsat, også i næste 
folketingssamling, arbejde med de spørgs- 
mål, dér er rejst dels i forbindelse med lov- 
forslaget, dels i forbindelse med handels- 
ministerens redegørelse. 

P. u. v. 

Karlskov Jensen. 



2411 Bilag til beretn. om kernekraft. 2412 

Bilag 1. 

København, den 10. august 1976. 

Siden jeg i maj i folketinget fremlagde 
den energipolitiske redegørelse, 홢Dansk Ener- 
gipolitik 1976", med en samlet plan for Dan- 
marks energiforsyning i de kommende 20 
år, har der fundet en omfattende debat og 
diskussion af energiproblemerne sted i of- 
fentligheden 홢 vel især koncentreret om 
kernekraftspørgsmålet, jfr. det i tinget 
fremsatte forslag til lov om anvendelse af 
kernekraften som energikilde i Danmark. 
Sideløbende hermed har udvalget hele som- 
meren igennem stillet et meget betydeligt 
antal spørgsmål til mig og andre ministre 
til uddybning og fortolkning af alle elemen- 
ter i energiplanen. En række folketingsmed- 
lemmer har også stillet mange spørgsmål, 
som under tingets ferie er blevet besvaret 
skriftligt. 

Det ved loven om energipolitiske foran- 
staltninger nedsatte energiråd har ligeledes 
arbejdet intensivt med en vurdering af ener- 
giplanen med henblik på, at rådets udtalel- 
se om planen kunne indgå i den samlede 
vurdering i regeringen og i folketinget. 

Endelig er arbejdet i ministerier, insti- 
tutioner, kommuner, organisationer m. v. 
og i mange nedsatte arbejdsgrupper blevet 
fortsat. 

Efter den tidsplan, som blev opstillet i 
foråret, skulle der i begyndelsen af septem- 
ber i tinget kunne ske en færdigbehandling 
af den energipolitiske redegørelse. Samtidig 
var det ventet, at 2. og 3. behandling af for- 
slaget til lov om kernekraftens anvendelse 
kunne gennemføres, således at der herigen- 
nem blev taget principiel stilling til, om der 
skal være mulighed for at lade denne energi- 
kilde indgå i vor energiforsyning. 

Regeringen har været helt opmærksom 
på, at en række forhold ville nødvendiggøre 
grundige og tidskrævende overvejelser. Der 
kan her især peges på 

-  størrelsesordenen og prioriteringen af de 
samfundsressourcer, som gennem årene 
må sættes ind ved gennemførelse af ener- 
giplaIien, set i forhold til andre offentlige 
og private investeringsbehov. Regeringen 
har iværksat -'et udvalgsarbejde til belys- 
ning af disse problemer; 

-  De problemer, der knytter sig til visse 
spørgsmål i forbindelse med en betryg- 
gende opbevaring af radioaktivt affald 
fra en eventuel kernekraftproduktion og 
visse sikkerhedsmæssige spørgsmål i for- 
bindelse med kernekraftanlæg. 

-  Samspillet mellem regeringens og energi- 
rådets arbejde som oplæg til de nødven- 
dige beslutninger og vedtagelser i folke- 
tinget. ; 

-  Valget af de, måske for befolkningen ret 
indgribende foranstaltninger, der skal 
tjene til at sikre den samlede energiplans 
gennemførelse, herunder bl. a. varme- 
planlægningsforanstaltninger. 
Det må nok erkendes, at vi har været for 

optimistiske med hensyn til. mulighederne 
for, at hele dette beslutningsgrundlag for 
folketinget kunne ligge tilstrækkéligt klart 
i begyndelsen af september. Regeringen fin- 
der det derfor nødvendigt på nuværende 
tidspunkt at tilkendegive, at den ikke anser 
det for muligt som påtænkt at færdigbe- 
handle den energipolitiske redegørelse og 
lovforslaget om kernekraftanvendelse i det- 
te folketingsår. Det igangværende arbejde vil 
således blive fortsat i samråd med udvalget. 

Der vil nu blive mulighed for at give 
energirådet bedre tid til færdiggørelsen af 
rådets udtalelse, og der vil blive lejlighed 
til for udvalget at stille spørgsmål på grund- 
lag af denne udtalelse, ligesom regeringen 
eventuelt kan have behov for iværksættelse 
af undersøgelser i tilslutning hertil. 
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Det er regeringens opfattelse, at det er af 
afgørende betydning fot tilrettelæggelsen 
og gennemførelsen af en langsigtet energi- 
politik, at den har bred forståelse i befolk- 
ningen. Regeringen står umiddelbart over 
for at  udsende en pjece om hovedpunkter- 
ne i energiplanen og vil hermed yde et bi- 

drag til en fortsat orientering og debat i be- 
folkningen 홢 en debat, der nu får bedre 
tidsmæssige vilkår. Dette vil samtidig kun- 
ne skabe et naturligt oplæg til folketingets 
kommende stillingtagen til de centrale 
energipolitiske problemer. 

Med venlig hilsen 

Erling Jensen. 

Til formanden for folketingets energipolitiske udvalg. 



2415 Bilag til beretn. om kernekraft. 2416 

Bilag 2. 

I fortsættelse af handelsministerens skri- 
velse af gårs dato til udvalget vedrørende 

- den energipolitiske redegørelse og lovfor- 
slaget om kernekraftanvendelse, fremsen- 

des hoslagt til udvalgets orientering i 50 
eksemplarer skrivelse af dags dato til miljø- 
styrelsen. 

Helge Nielsen. 
/ Erik Rytsel. 

MILJØMINISTERIET 
Den 11. august 1976. 

Som det fremgår af vedlagte skrivelse af 
gårs dato fra handelsministeren til folke- 
tingets energipolitiske udvalg, har regerin- 
gen tilkendegivet, at den ikke anser det for 
muligt at færdigbehandle handelsministe- 
riets energipolitiske redegørelse og lovfor- 
slaget om anvendelse af kernekraft i dette 
folketingsår. 

Det fremgår endvidere af skrivelsen, at 
begrundelsen herfor er, at en række forhold 
vil nødvendiggøre grundige og tidskrævende 
overvejelser. Blandt de forhold, som speci- 
elt er fremhævet, er visse spørgsmål i for- 
bind else med en betryggende opbevaring 
af radioaktivt affald fra en eventuel kerne- 
kraftproduktion og visse sikkerhedsmæssige 
spørgsmål i forbindelse med kernekraftan- 
læg. 

Under henvisning hertil skal man an- 
mode miljøstyrelsen om at foretage en vur- 
dering af mulighederne for en fælles nordisk 
løsning af affaldsproblemet, jfr. den sven- 
ske redegørelse 홢Använt Kärnbränsel och 
radioaktivt avfäll" SOU 1976, samt frem- 
komme med de bemærkninger, som affalds- 
problematikken i øvrigt måtte give styrel- 
sen anledning til. 

Endvidere skal man anmode om en under- 
søgelse af, hvilke retningslinier af sikker- 
hedsmæssig art der findes nødvendige for 
kernekraftanlæg. I tilslutning hertil ønskes 
udarbejdet forslag til sådanne retningslinier. 
Særlig interesse knytter sig til de bestem- 
melser, der skal omhandle den fysiske be- 
skyttelse, bl. a. mod sabotage af nukleare 
anlæg og transporter af radioaktivt mate- 
riale samt endvidere kontrol med fissilt 
materiale. For begge de nævnte forholds 
vedkommende må bestemmelserne i vid 
udstrækning baseres på international prak- 
sis og rekommandationer, bl. a. de af IAEA 
udarbejdede rekommandationer med særlig 
hensyntagen til specielle danske forhold. 

Ministeriet lægger vægt på, at der tilveje- 
bringes det bedst mulige grundlag med hen- 
syn til de miljø- og sikkerhedsmæssige 
spørgsmål i forbindelse med energiforsy- 
ningen. Man skal derfor anmode miljøsty- 
relsen om, i det omfang det er muligt, at 
søge de med anvendelsen af kernekraft for- 
bundne problemer yderligere belyst til brug 
for den senere stillingtagen til inddragelsen 
af kernekraft som led i den fremtidige ener- 
giforsyning. 

Helge Nielsen. 
I Erik Rytsel. 


