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Hej kärnkraftsmotståndare,
Välkommen till Nyhetsbrevet alla ni som skrev upp er under torgmötet i Karlstad den 11 juni.

Hoppas att alla har möjlighet att njuta av sol, bad och ljumma sommarkvällar, då man också helst 

vill glömma världens alla problem. Tyvärr tar inte kärnkraftslobbyn semester. Den 28 juni fick vi 

höra i Rapport att Vattenfall undersöker möjligheten att bygga två små reaktorer (SMR) i Ringhals. 
Kärnkraftsvännerna jublar, men vad jublar de egentligen över?

Wolfgang Ranke, medlem i Värmland mot Kärnkraft, har skrivit en debattartikel i Nya 

Wermlandstidningen, där han påpekar att förhoppningarna om att små reaktorer, som i övrigt 

fungerar som de konventionella, ska välsigna oss med billig el, är just förhoppningar på väldigt 
lösa grunder. https://www.nwt.se/2022/07/11/karnkraft-kommer-alltid-vara-for-dyr/

I tidskriften Ny Teknik är Vattenfalls vd Anna Borg noga med att förklara att det handlar om en ren 

förstudie för att undersöka lönsamheten. Hon räknar också med att debatten om kärnkraft kommer 

att blossa upp igen.
https://www.nyteknik.se/energi/vattenfalls-plan-satsar-pa-minireaktorer-vid-ringhals-7034875

KLASSAR EU NU KÄRNKRAFT SOM HÅLLBAR?
Den 6 juli beslöt en klar majoritet i Europaparlamentet att ställa sig bakom EU-kommissionens 
förslag om en utökad taxonomi för energi. Det betyder att kärnkraft och gas övergångsvis ska 

betraktas som hållbara tillsammans med de förnybara energislagen, om också Ministerrådet ger 

sitt godkännande. Motiveringen är att det ska locka investerare att bidra till minskade utsläpp av 



växthusgaser. Men detta betyder inte att det nu är fritt fram för kärnkraften. Det finns ett skarpt 

villkor: Livstidsutsläppen av växthusgaser får inte överstiga tröskelvärdet 100 g CO2-ekvivalenter 

per kilowattimme. Utsläppen under hela livscykeln ska verifieras av en oberoende tredje part, vilket 
är en avgörande punkt i sammanhanget. Idag har ett modernt kärnkraftverk betydligt högre 

utsläpp, även om det är vanligt att företagen själva redovisar lägre. Den största källan till utsläppen 

är uranbrytningen och den väntas öka när man blir tvungen att bryta malm med allt lägre uranhalt i 

takt med att de bästa fyndigheterna sinar. Ett annat problem med ny kärnkraft är den långa tid den 
tar att bygga – 10 – 25 år då man måste fortsätta att elda fossilt, medan sol- och vindkraft kan vara 

på plats betydligt snabbare. CO2-utsläppen från hanteringen av kärnavfallet är också en helt 

okänd faktor eftersom den inte är löst någonstans i världen. Vi kan därför inte vänta oss att 

investerarna kommer att trängas kring kärnkraften än på länge!
Jan Strömdal, ordförande i Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen reflekterar över beslutet här: 

https://tidningensyre.se/2022/14-juli-2022/eus-taxonomi-stoppar-karnkraft/

Favorit i repris: Povel Ramel: Nej tack jump
Lyssna och bli uppmuntrad!

https://www.youtube.com/watch?v=796LEXlEZMY

BLI MEDLEM I VÄRMLAND MOT KÄRNKRAFT!
Den senaste tidens utspel kring kärnkraften visar att en förening som Värmland mot Kärnkraft 

behövs. Föreningen är politiskt och religiöst obunden och består av personer som enats om att vi 

inte stillatigande kan se på hur fokus på kärnkraft hindrar en äkta klimatomställning baserad på 

förnybar energi och långsiktig hållbarhet.
Medlemskap i Föreningen Värmland mot Kärnkraft kostar 100 kr, för studerande 50 kr. Betala till 

föreningens bankgiro 136-8695, glöm inte att skriva ditt namn i meddelanderutan till mottagaren. 

Om du är ny medlem: skicka ett mejl med din adress och ditt telefonnummer till 

kontakt@varmlandmotkarnkraft.se. Ditt medlemskap är ett viktigt personligt ställningstagande för 
att förhindra att vi skapar en miljöskuld som vi lägger på kommande generationer, i form av dyr och 

farlig kärnkraft.

Föreningen Värmland mot Kärnkraft följer regler för datasäkerhet och lämnar inte ut dina 

kontaktuppgifter till någon annan, vare sig företag, organisation eller privatperson.
Vill du inte ha nyhetsbrevet, skriv ett mejl, så tar vi bort dig från listan.

Solhälsningar

Styrelsen
Liv Jofjell ordf. tel. 073-569 44 55.

Adam Maxe, Fredrik Högfeldt, Gunilla Wetter, Helga Braathen och Ingrid Ranke.
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