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Välkommen till ett nytt år med Värmland mot Kärnkraft!

Lördag den 11 mars kommer vi att uppmärksamma kärnkraftsolyckan i Fukushima som vanligt på 
Soltorget i Karlstad. Fukushima står symboliskt för riskerna och kostnaderna med all kärnkraft. 
Risker som ökar i takt med att kärnkraftverken blir äldre och benägenheten att spara på 
säkerheten ökar när elpriset sjunker. SKB låter säkerheten komma till korta i sin iver att forcera 
fram ett slutförvar. Det finns all anledning att kräva slut på kärnkraftsepoken. Vi hoppas du vill vara 
med! 

 

STORA BRISTER I KÄRNAVFALLSBOLAGET SKBs SÄKERHETSARBETE ENLIGT
SSM

SSM (Strålsäkerhetsmyndigheten) har i en rapport riktat hård kritik mot SKBs säkerhetsarbete. 
Miljöorganisationer, forskare m fl har länge påpekat den stora fara som utgår från att 
kärnkraftsbolagen och ledande politiker försöker pressa på för att få ett snabbt beslut på att förvara
det svenska kärnavfallet i Forsmark enligt SKB-metoden.

Här är några citat ur rapporten: 

”SSM upplever att cheferna inom bolaget nuförtiden i högre grad efterfrågar och följer upp 

tidplaner, budget och framdrift i projekt, men att strålsäkerheten inte i lika hög grad är i fokus för 
uppföljning (...) Slutsatsen som SSM kunnat ta är att det engagemang för säkerhetsfrågor som 
finns på medarbetarnivå inte alltid ses av bolagets chefer som en tillgång för organisationen.”...

...”SSM har också funnit flera exempel som pekar på att huvudägaren Vattenfalls inverkan inte 
alltid upplevs vara den bästa för bolagets verksamhet. Myndigheten anser att kärnavfallsbolaget 
behöver värdera om Vattenfalls styrning och påverkan kan resultera i att bolaget agerar mer utifrån
huvudägarens önskningar än bolagets verksamhets krav och behov, samt de skyldigheter och 
egna ansvar som följer i tillståndshavarrollen.” Du kan läsa mer (även den fullständiga rapporten) 
här: www.mkg.se/ssm-hard-kritik-mot-brister-i-skbs-sakerhetsledarskap
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HAR VATTENFALL VUNNIT MOT TYSKA STATEN?

Vattenfall och några andra reaktorägare har klagat hos den tyska författningsdomstolen och begärt
ett skadestånd på sammanlagt ca 20 miljarder Euro för det eniga tyska parlamentets beslut att 
efter olyckan i Fukushima stänga 8 kärnkraftverk. I december kom utlåtandet som i svensk press 
framställts som en seger för Vattenfall. Men där har pressen varit slarvig med faktakollen! 
Visserligen har domstolen gett Vattenfall rätt att begära skadestånd för vissa förluster orsakade av 
beslutet. Den 8 december 2010 ändrade Tyskland sitt tidigare beslut från 2002 om 
kärnkraftsavveckling. De 8 kärnkraftsverken stängdes den 16 mars 2011. Vattenfall kan alltså bara 
kräva skadestånd för investeringar som gjordes under de 98 dagar som förflöt däremellan. När det 
gäller förlust av beräknade vinster ska dessa beräknas på kommande elpriser (tendens neråt), 

kommande skatter, slutförvarskostnader med mera. Enligt rätten måste detta inte heller 
kompenseras till fullo. Detta kan för Vattenfalls del nog handla om miljoner, men inte miljarder. 

Det viktigaste i domen verkar emellertid ha undgått den svenska pressen helt. Domstolen fastslår 
nämligen att:  ”Användning av kärnenergi är en högriskteknologi med bland annat extrem 
skaderisk och ännu inte lösta problem med slutförvaring.” ... ”Genom att upphäva beslutet 
från 2010 om förlängning av drifttiden och den därmed uppnådda i genomsnitt 12 år tidigare
stängning av kärnkraftverken, åstadkommer lagstiftaren en minskning av riskerna för 
befolkningen av betydande omfattning.”

Författningsdomstolen framhäver tydligt att lagstiftaren (dvs parlamentet) har rätt och skyldighet att
vid varje tillfälle på nytt värdera kärnkraftens risker och dra nödvändiga konsekvenser av detta. 
Beslutet 2011 att påskynda kärnkraftsavvecklingen beskrivs i domen som en konsekvens av 
lagstiftarens  ansvar att skydda befolkningens liv och hälsa. 

- Bättre kunde vi inte uttrycka det själva, säger Jochen Stay från den tyska anti-
kärnkraftsorganisationen ”Ausgestrahlt” i en utförlig kommentar till domen. 

 

LÄGET I BOTTENVIKEN

Det finska företaget Kesko får lov att bryta sitt kontrakt och dra sig ur projektet att bygga ett nytt 
kärnkraftverk i Pyhäjoki, Finland. Ryska kärnvapenfabrikanten Rosatom satsar hårt för att driva 
igenom bygget, men enligt finsk lag måste 60 procent ägas av inom EU. Därför är Keskos seger i 
domstolen ett framsteg för kampen för ett kärnkraftsfritt Bottenviken. Anledningen till att de drar sig 
ur är förstås risken att i slutändan stå som förlorare när kostnaderna stiger.

 

VMKs YTTRANDE TILL NATURVÅRDSVERKET OM DE FINSKA
SLUTFÖRVARSPLANERNA

Remisstiden är nu slut och alla inläggen går att läsa på http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-

miljoarbetet/Remisser-och-Yttranden/Remisser/Planer-i-vara-grannlander---
Esbokonventionen/Slutforvar-for-anvant-karnbransle-i-Finland-/
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BYT TILL FÖRNYBAR EL!

Har du inte gjort det förut, så gör det nu! Det är lätt att ändra till ett företag som enbart handlar med
förnybar el och det är ett viktigt ställningstagande. Gå in på "Smutselskollen" och välj ett bolag som
passar dig. Det är inte dyrare, oftast tvärt om! http://www.smutselskollen.se/Rena-bolag/. 

 

BLI  MEDLEM!

Vi hoppas att du som redan är medlem vill förnya ditt medlemskap och att du som ännu inte är 
medlem vill göra slag i saken och bli det! Medlemskap i Föreningen Värmland mot Kärnkraft kostar
100 kr, för studerande 50 kr. Ditt medlemskap är ett viktigt personligt ställningstagande och ett stöd
för en framtid utan dyr, farlig och onödig kärnkraft. 

 

Solhälsningar,

Styrelsen
Liv Jofjell ordf. tel. 0554-21090
Adam Maxe, Fredrik Högfeldt, Gunilla Tågmark, Gunilla Wetter, Helga Braathen, Ingrid Ranke

 

Vill du inte längre få nyhetsbrevet? Meddela oss.

Skicka det gärna vidare till någon du tror kan ha intresse!

http://www.smutselskollen.se/Rena-bolag/

