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Høringuttalelse —Mellomlagerløsning for brukt reaktorbrensel og langlivet mellomaktivt
avfall (NOU 2011:2)

Det vises til Nærings- og handelsdepartementets (NHD) brev av 20. mai 2011 der Institutt for
energiteknikk (IFE) inviteres til å gi sine kommentarer til Strandenutvalgets utredning
"Mellomlagerløsning for brukt reaktorbrensel og langlivet mellomaktivt avfall", NOU 2011:2.
IFE gir i det følgende kommentarer til alle de 7 anbefalingene Strandenutvalget har gitt. I
tillegg ønsker Instituttet i en generell innledning å gi sine synspunkter på eierforhold, ansvar og
finansiering på et prinsipielt grunnlag.

Generelt

Dagens lagre for brukt reaktorbrensel, som eies og drives av IFE, er lokalisert på Instituttets
områder i Halden og på Kjeller. Lagrene har konsesjon frem til 1.januar 2019, og omfattes av
regjeringens konsesjon til IFE for drift av Instituttets atomanlegg. Regjeringen har også gitt IFE
driftskonsesjon for det nasjonale deponiet for lavt og middelsradioaktivt avfall i Himdalen
(KLDRA).

Spørsmålet om finansiering av håndtering og lagring aV brukt brensel tilsvarer, etter IFEs
oppfatning, spørsmålet om finansieringen av deponering alr lavt og middelsradioaktivt avfall og
dekommisjonering av atomanleggene etter bruk. Staten har i denne sammenheng finansiert
bygging og drift av KLDRA i Himdalen, jf. avtalen mellom NHD og IFE. Når det gjelder
dekommisjonering av atomanleggene, er dette spørsmålet vurdert i Statsbudsjettet for 2011 der
det påpekes at flere forhold som ligger til grunn for at Staten vil medvirke til finansiering av
dekommisjonering av anleggene, bl.a. at Staten i sin tid etablerte virksomheten, og at statlig
finansiering er helt sentralt for drift og vedlikehold. Et annet viktig moment er hensynet til de
konvensjoner og avtaler Norge har tiltrådt og hensynet til ållmennheten.

Strandenutvalget anbefaler at "forurenser-betaler-prinsippeit"bør legges til grunn ved etablering
og drift av et nytt mellomlager for brukt reaktorbrensel og annet radioaktivt avfall. Etter IFEs
oppfatning er en statlig finansiering når det gjelder håndtering og lagring av brukt brensel i
Norge ikke i strid med dette prinsippet, jf. etablering av KLDRA, fremtidig dekommisjonering
av IFEs atomanlegg og Statens sentrale rolle i de viktigste premissene for generering av brukt
brensel (bygging, oppstart og drift av atomanleggene gjermom mange år). IFE legger dette
argumentet til grunn i sin videre gjennomgang av Strandentavalgets vurderinger.
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IFE vil understreke at våre vurderinger først og fremst tar utgangspunkt i sikkerheten for
mennesker og miljø i arbeidet med håndtering og opparbeiding av det brukte brenselet, jf.
internasjonale strålevernsprinsipper. Imidlertid vil det alltid være rom for ulike valg innenfor
ranmien av disse prinsippene, for eksempel i forhold til doser til mennesker vs. doser til miljø,
belastning på dagens generasjon vs. fremtidige generasjoner etc. Når ulike løsninger gir
tilnærmet samme trygghet for sikkerheten, har IFE trukket inn andre hensyn i vurderingene,
som f.eks. i hvilken grad &I løsning er rimeligere enn en annen. For hvert enkelt punkt neden-
for har vi søkt å være tydelig i forhold til hvilket grunnlag som er avgjørende for IFEs
vurdering. Løsningen som velges må også ha samfunnets aksept, ikke minst på bakgrunn av at
finansieringen forutsettes å være et statlig ansvar.

En viktig del av grunnlaget for alle innspill IFE tar opp i denne høringsuttalelsen er at IFE ikke
kan delta i strategiske valg knyttet til norsk brenselsyklus i fremtiden. Dette er oppgaver som
bør håndteres av Staten og en fremtidig driftsorganisasjon som sikrer organisatorisk avstand til
IFE som produsent av brenselet.

Organisatoriske og økonomiske rammebetingelser

Strandenutvalget foreslår at organisatoriske og økonomiske rammebetingelser rundt en
mellomlagring av brukt reaktorbrensel bør avklares så r4kt som mulig. IFE støtter dette for-
slaget. IFE vurderte kapasiteten til lagrene da vi søkte om konsesjon for atomanleggene i 2006,
og det er lagringskapasitet i Halden frem til 2025 og ved Kjeller frem til 2032 med dagens drift.
Strandenutvalget anbefaler at et nytt mellomlager bør stå ferdig i løpet av 2017, og at brensel
sendes til opparbeiding i 2018. IFE støtter denne tidsplanen da dette er et viktig premiss for
videre drift av IFEs anlegg slik det nå planlegges for.

Det er et grunnleggende krav at den organisasjon som gis ansvaret for håndtering av brukt
reaktorbrensel, herunder bygging, drift og dekommisjonging av et mellomlager, besitter rele-
vant sikkerhetsmessig kompetanse og gis nødvendige finansielle ressurser. IFE foreslår at
erfaringene fra etableringen av KLDRA legges til grunn for å sikre en effektiv oppstart med
videre håndtering og lagring av brukt reaktorbrensel i Norge. Strandenutvalget foreslår flere
oppgaver som kan gjennomføres før det etableres en ny driftsorganisasjon, som er oppgaver
IFE kan gjennomføre uten at det etter vårt syn kommer i konflikt med rollene mellom avfalls-
produsent og -behandler. Dette er forstudien med tanke på opparbeiding av brensel med dårlig
lagringsbestandighet, utarbeide underlag for planer for forsendelse av dette brenselet, innhente
estimater over avfall som ikke kan deponeres i KLDRA, fremskaffe historikk og nødvendige
data for ytterligere karakterisering av materiale, og vurdere nødvendig infrastruktur.

Ved planlegging og bygging av KLDRA, og senere drift av anlegget, fungerte en tilsvarende
ordning svært tilfredsstillende. Etter det IFE kjenner til har KLDRA vært holdt frem inter-
nasjonalt som et godt eksempel på tilfredsstillende håndtering av radioaktivt avfall, jf. revi-
sjonsmøtene av IAEAs avfallskonvensjon. Nasjonalt fungerer KLDRA etter formålet og
sammenlignet med etableringen, et lite omstridt anlegg. Rammene rundt IFEs ansvar for drift
av KLDRA reguleres gjennom en egen konsesjon og avtaler mellom IFE og NHD, og IFE og
Statsbygg som eier. IFE anser at en tilsvarende modell kan benyttes i en overgangsfase for
lagring av brukt brensel.

I sin høringsuttalelse til Berganutvalgets rapport har IFE gitt innspill om at et statseid selskap
kan gis ansvaret for både mellomlagring av brukt brensel, planlegging av deponering av brensel
og drift av KLDRA, jf. vår høringsuttalelse til Berganutvalgets rapport av 30. april 2002 til
NHD. En slik modell forutsetter imidlertid langsiktige økonomiske og organisatoriske
forutsigbare rammer for IFE, i tillegg til at etableringen må skje raskt for å ivareta hensynet til
videre drift ved dagens atomanlegg.
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Forstudie —stabilisering/opparbeiding

Teknisk utvalg gjennomførte grundige analyser av hvOrdan brensel med dårlig lagrings-
bestandighet bør håndteres. Strandenutvalget støtter Tekttisk utvalgs anbefaling om at brensel
med dårlig lagringsbestandighet bør opparbeides. Instituftet slutter seg til denne anbefalingen.
Opparbeiding er i denne sammenhengen et valg for å istabilisere brenselet og dermed øke
sikkerheten. Videre støtter IFE Strandenutvalgets anbefalMg om at det straks bør settes i gang
en forstudie med tanke på håndtering av dette brenselet. Forstudien bør avklare om det er mulig
å gjennomføre forsendelse av brensel med dårlig lagringsbestandighet som en stegvis prosess,
da dette kan være hensiktsmessig i forhold til både sikkerhet og økonomi i lengre perspektiv.
Dette arbeidet bør igangsettes så raskt som mulig.

Ved etableringen av et nytt mellomlager må det også talshensyn til det radioaktive avfallet/
radioaktive restproduktene deriblant spaltbart materiale, 'som genereres ved opparbeiding av
brukt reaktorbrensel. Teknisk utvalg anbefalte at Norge bør vurdere ulike strategier for retur/
ikke-retur av fissilt materiale etter en opparbeiding, og ta dette opp med landet der en eventuell
opparbeiding gjennomføres. IFE ser at det kan være sikkerhetsmessige hensyn knyttet til dette
som både taler for og i mot retur, for eksempel med hensyn til spredning av spaltbart materiale.
Ikke-retur vil på sin side kreve garantier fra landets regjering om at det fissile materialet kun
blir benyttet til fredelige formål, jf. ikke-spredningsavtalett.

Etter IFEs vurdering har Teknisk utvalg levert en rapport i henhold til mandatet gitt av NHD.
Teknisk utvalgs anbefalinger bygger slik vi vurderer det på de internasjonale stråleverns-
prinsipper som er nevnt over, sikkerhet for mennesker og miljø både i dag og i fremtiden.
Dersom regjeringen beslutter å opparbeide brensel og t det bør utarbeides en egen norsk
konsekvensutredning om dette, anbefaler IFE at tidligere eirfaringerfra tilsvarende konsekvens-
utredninger benyttes og at anleggenes driftshistorikk, tekniske og sikkerhetsmessige egenart og
legges til grunn. Operatørens konsekvensvurdering av oppårbeiding av brensel bør også være et
grunnlag, og slike vurderinger skal i følge internasjonale retningslinjer og konvensjoner god-
kjennes av operatørlandets myndighet. Det bør derfor velges en operatør som har myndighets-
godkjent konsekvensutredning.

Lagerlosning

IFE støtter Strandenutvalget i at transportable lagringsbehOlderevil være en sikker måte å lagre
det lagringsbestandige brenselet på, samtidig som det åpner for fleksibilitet når det nærmer seg
tidspunktet for deponering av brenselet. Transportable lagringsbeholdere er kommersielt til-
gjengelig teknologi i dag.

Kapasitet ogfleksibilitet

IFE støtter Strandenutvalgets anbefaling om at et nytt mellomlager bør ha nødvendig kapasitet
og fleksibilitet. Det er fortsatt slik at flere større radioaktiVekilder skal lagres i et mellomlager,
men dette må vurderes nærmere i forhold til konsesjonsbetingelsene for KLDRA og eventuelt
endringer av disse. Allikevel mener IFE at det er relevant å legge vekt på fleksibilitet i nasjo-
nale løsninger da det er relativt enkelt å gjøre dette nå, ttavhengig av hva man ser for seg av
mulige behov for lagring i fremtiden.

Lokalisering

Strandenutvalget har vurdert flere altemative lokaliseringer for et nytt mellomlager, og anbe-
faler at det bør gjøres en grundigere utredning av muligheten for å lokalisere mellomlageret
innenfor IFEs område i Halden.
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IAEA fastslår at strategier for håndtering av brensel er statens ansvar, jf. avfallskonvensjonen.
Debatten om lokaliseringen av KLDRA viste hvor politisk kontroversiell denne saken var. I
tråd med grunnlaget for denne høringsuttalelsen er det den norske stats ansvar å bestemme
lokalisering av et nytt mellomlager som et av mange strategiske valg knyttet til brensel-
syklusen. Det viktigste hensynet er, som i alle andre sammenhenger, sikkerhets- og kompe-
tansemessige forhold. Det kan være fordeler ved Strandenutvalgets forslag om å plassere
mellomlageret på IFEs område i Halden, som bla. nærhet til brenselet, tilgang til kompetanse
og muligheten for å dele infrastruktur ved en fremtidig dekommisjonering av IFEs anlegg.
Dersom regjeringen ser dette som en opsjon er Instituttet åpent for en dialog om dette.

Estimater —mengde og type avfall

IFE har i dag detaljert teknisk informasjon om brenselet som lagres i Halden og på Kjeller.
Dette er materialtyper og utbrenningshistorikk. Det henvises til den informasjon IFE ga til
Strandenutvalget om teknisk informasjon for det brukte reaktorbrenselet. Det kan imidlertid
ikke utelukkes at f.eks. leverandører av lagringsbeholdere og opparbeidingsindustrien ønsker
ytterligere og langt mer detaljert informasjon, og at inforrnasjonen derfor må systematiseres og
kompletteres. Instituttet slutter seg derfor til forslaget Orn at det bør gjøres estimater over
avfallsmengder, avfallspakker og arealbehov.

Infrastruktur —Halden og Kjeller

Instituttet slutter seg til forslaget om at det bør gjøres ert vurdering av behovet for ny infra-
struktur ved IFE. Ved bygging og drift av en eventuell ny infrastruktur må det tas hensyn til
IFEs forskningsvirksomhet, slik at denne kan gjennomføres som forutsatt på tross av arbeidet
med opparbeiding og ny mellomlagring av brukt brensel.

Oppsummering

IFE er eier og operatør av de eneste lagrene for brukt reaktorbrensel i Norge. Lagrene er lokali-
sert i Halden og på Kjeller. På bakgrunn av Statens rolle i etablering, oppstart og drift av atom-
anleggene, legger IFE til grunn at finansiering, strategier (igorganisering av mellomlagring og
en eventuell deponering av brukt reaktorbrensel er et statlig ansvar. Dette ansvaret er synlig-
gjort gjennom den rollen Staten har påtatt seg når det gjelder lagring og deponering av
radioaktivt avfall i KLDRA, deriblant rivningsavfall, og i forlengelsen av dette; dekommi-
sjonering av IFEs atomanlegg.

IFE kan som produsent av brenselet ikke delta i strategiske valg knyttet til norsk brenselsyklus,
som for eksempel lokalisering. Dette er oppgaver som bør håndteres av Staten og en fremtidig
driftsorganisasjon, som sikrer organisatorisk avstand til IFE.

Imidlertid er IFE gjennom sitt mangeårige ansvar for sikkerhet, trygg forvaring og håndtering
av det brukte brenslet, og innehaver av den nasjonale kompetansen på området, rede til å bidra
aktivt slik at forberedelsene kan starte så snart som mulig. Tidsaspektet er av vesentlig betyd-
ning siden videre drift av reaktorene i henhold til IFEs planer, fordrer oppstart av arbeidet med
et mellomlager så snart som mulig. Videre har det de siste 10 årene vært utarbeidet 2 NOU-er
og utarbeidet en rapport om mulige tekniske lagringsløsninger (Fase 1-utvalget) om fremtidig
lagring av brukt reaktorbrensel. Tiden er derfor nå inne for å starte på arbeidet, og IFE slutter
seg derfor til Strandenutvalgets forslag om raskt å starte en forstudie med tanke på oppar-
beiding av brensel med dårlig lagringsbestandighet og uiarbeide underlag for planer for for-
sendelse av dette brenselet. For øvrig slutter IFE seg i det store og det hele til Stranden-
utvalgets vurderinger når det gjelder lagerløsninger, kapasitet og fleksibilitet, oppdaterte
estimater over mengder, arealbehov og behov for å vurdere ny infrastruktur ved IFE.
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IFE ser frem til å ta aktivt del i det videre arbeidet med å finne en langsiktig sikker, økonomisk
bærekraftig og samfunnsmessig akseptabel løsning for håndtering og lagring av det brukte
reaktorbrenslet fra Norges tidligere og nåværende atomanlegg.

Med vennlig hilsen
for Institutt for energiteknikk

/d(&1
Eva S. Dugsta
Adm. direktør

Atle Valseth
HMS direktør


