Ren Energioplysning, REO
www.reo.dk, info@reo.dk

KORT NYT 113, 20. sept. 2021
Tyskland på vej mod blackout?

Lørdag den 14. august skinnede solen i Tyskland, og de mange solcelleanlæg leverede midt på dagen en
effekt på 30 GW. Men også den dag gik solen ned, og kl. 20 var effekten faldet til 3 GW. Vinden var svag
og aftog i aftenens løb. Behovet for effekt var 50 GW, og selv med pumpekraftværker* og kulfyrede kraftværker, kunne behovet ikke dækkes. Muligheden for import var ringe. Derfor måtte man ved 20-tiden
lørdag aften afkoble nogle store forbrugere (aluminium- og kobberværker) uden varsel. Senere fulgte
afkobling af flere industrier, dog med et kort varsel. *(”Pumpspeicherwerke” er anlæg, hvor man pumper
vand op i et lagerbassin, hvorfra det kan løbe ned gennem en turbine, når behovet er stort).
https://blackout-news.de/aktuelles/stromversorgung-kritisch-industriebetriebe-von-netz-getrennt/
Denne hjemmeside indeholder adskillige relevante artikler. Den engelske udgave er stærkt forkortet.

Italiens minister for økologisk omstilling gør op med miljøekstremister

"Verden er fuld af radikale, smarte miljøforkæmpere, og den er fuld af ekstremistiske, ideologiske miljøforkæmpere: de er værre end klimakatastrofen," sagde den italienske minister for økologisk omstilling,
Roberto Cingolani, ved et kursus for medlemmer af partiet ”Italia Viva”. Han sagde, at nogle miljøforkæmpere er en del af problemet. ”Jeg håber, at du forbliver åben for en ikke-ideologisk konfrontation, at du
ser på tallene. Hvis du ikke ser på tallene, risikerer du at komme til skade som aldrig før.” Han kom også
ind på kernekraften: ”hvis det viser sig, at der kun er få kilogram radioaktivt affald, at sikkerheden er høj og
prisen lav, så er det tåbeligt ikke at betragte denne teknologi.” Roberto Cingolani er fysiker. Reaktionerne
har været som forventet: kommunister, WWF og andre ”grønne” fordømmer udtalelserne. Præsidenten for
Associazione Italiano Nucleare, Umberto Minopoli, har rost ministeren for hans mod.
https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/italian-minister-environmental-activists-worse-than-climatecrisis/?utm_source=piano&utm_medium=email&utm_campaign=13384&pnespid=kbNzs6VeAgyNnPJy02__FuHOfEKsbWsbr56oaJfNog
https://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/ministro-transizione-ecologica-cingolani-apre-al-nucleare-polemiche-con-ambientalisti-372e360d-77674691-b68f-e2a1990b2b15.html

Vil nogen drukne Sverige i landets nukleare affald?

I 1977 vedtog den svenske Riksdag, at der ikke kunne startes nye reaktorer inden elselskaberne havde
udarbejdet en metode til sikker opbevaring af det brugte brændsel. Efter megen strid og et skift af regering
blev en endelige løsning godkendt i juni 1979. Den fik navnet KBS-II (Kerne-Brændsel Sikkerhed) og er
beskrevet i Energikataloget. Affaldsløsningen administreres af firmaet Svensk Kerne Brændselhåndtering,
SKB. Alt brugt brændsel fra kernekraften i Sverige sejles til et mellemlager i Oskarshamn, hvor det venter
på at blive bragt til endelig deponering nær Forsmark. De relevante myndigheder og de berørte kommuner
har givet grønt lys for projektet. Nu er det op til regeringen at nikke JA. I stedet har miljøminister Per Bolund
den 20. juni lanceret endnu en “konsultation”, som i værste fald kan forsinke processen ud over det kritiske
tidspunkt, hvor mellemlageret bliver fuldt, og kernekraftværkerne må stoppe! Ministeren er fra Miljøpartiet,
som er imod kernekraft.

http://reo.dk/wp-content/uploads/323_energikataloget05a.pdf
https://www.skb.com/future-projects/the-spent-fuel-repository/
https://www.tn.se/naringsliv/kritiken-ickebeslut-som-kastar-oss-ut-i-okand-terrang/

”Vort mismods vinter” er en rystende artikel af Jon Hustad i Weekendavisen 17. sept. Anbefales!
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