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Kärnkraftsmotståndare i Värmland (och på andra platser), det är skarpt läge nu! Vi måste samla 
alla krafter och skapa opinion för att sticka hål på den nya regeringens kärnkraftsplaner, annars 
kan det vara för sent. Läs överenskommelsen allra längst ner i det här nyhetsbrevet, låt oss samla 
alla krafter, kom på lördag!

GÅ INTE I KÄRNKRAFTSFÄLLAN!
LÖRDAG 22 OKTOBER KL 11 – 14

VID FRÖDINGSTATYN, korsningen Tingvallagatan/Västra Torggatan
nära Stora Torget i Karlstad

Med anledning av Tidöavtalet, uppgörelsen mellan de nya regeringspartierna SD, M, KD och L, 
som publicerades i veckan, är det nödvändigt att genast gå ut på stan och visa att vi inte är 
införstådda med deras planer på en total omställning av energipolitiken, med allt fokus på ny 
kärnkraft och försvårade villkor för förnybar energi! Avtalet är den nya regeringens rättesnöre de 
närmaste fyra åren. Under parollen ”fossilfritt” i stället för ”förnybart”, och förenklad (läs försämrad) 
miljöprövning vill de med en rivstart börja bygga nya kärnkraftverk med statliga pengar, återstarta 
Ringhals 1 och 2, bygga SMR överallt i landet. I Värmland finns det lokalpolitiker som börjar 
drömma om kärnkraftverk vid Vänerns strand och i nyheterna kunde vi höra att 
kärnkraftsrelaterade företag stiger på börsen....
För att motverka klimatkrisen, framförs satsningar på mer kärnkraft som den viktigaste åtgärden, 
så som det formuleras i överenskommelsen. Den är förstås än så länge bara en uttalad 
målsättning, och den har många inre motsägelser. Den nya kärnkraften ska ge billiga och 
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förutsägbara elpriser men man nämner inte att det i så fall dröjer 15 – 20 år till dess. För att inte 
tala om hur det blir med löftena till 2030 i Parisavtalet. Under kapitlet vindkraft står det att varje 
energislag ska bära sina egna kostnader. Men kärnkraft ska subventioneras med 400 miljarder!
Kom på lördag, längre eller kortare stund, låt oss samla alla krafter, samtala om hur vi kan gå 
vidare och gemensamt komma fram till nästa steg!

BLI MEDLEM I VÄRMLAND MOT KÄRNKRAFT!
En sammanslutning som Värmland mot Kärnkraft behövs nu mer än någonsin. Sverige har just fått 
en regering som vill satsa landets resurser på ny kärnkraft. Föreningen är politiskt och religiöst 
obunden och enas kring kravet på att Sverige bör lämna kärnkraften för en äkta klimatomställning 
baserad på förnybar energi och långsiktig hållbarhet. Vi som lever nu har ett ansvar för vad vi 
lämnar över till kommande generationer.
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.

2022-10-14 Den del av Tidöavtalet (uppgörelsen mellan SD, M, KD och L) som beträffar 
kärnkraften.
Förutsättningarna för investeringar i kärnkraft ska stärkas genom särskilda statliga kreditgarantier 
uppgående till 400 miljarder kronor, med mer generösa villkor än dagens system. Avgränsningarna i dagens 
system med gröna kreditgarantier behöver ses över så att kreditgarantierna kan användas även för 
nybyggnation av kärnkraft. Nya regler ska införas om förhindrar att politiken godtyckligt stänger ner 
kärnkraftverk – kärnkraft ska garanteras rätten till drift och elproduktion så länge anläggningarna är i gott 
skick och drivs på ett säkert sätt. Om staten tvingar fram en nedläggning ska ägare ha rätt till skadestånd.
Utred återstart av planerbar elproduktion i södra Sverige
En genomgående utredning av vad som skulle krävas för återstart av Ringhals 1 och 2 bör genomföras 
förutsättningslöst och skyndsamt, samt vilken systemnyttan skulle vara. Utred vad som skulle krävas för att 
återstarta andra kraftverk, framförallt kraftvärmeverk, som kan behövas i kompletterande syfte för att trygga 
Sveriges elförsörjning.
Nytt energipolitiskt mål
Det energipolitiska målet ändras från 100 procent ”förnybart” till 100 procent ”fossilfritt”. 
Teknikneutraliteten återställs, där inget hållbart kraftslag diskrimineras i målformuleringen. 



Ändringar genomförs återspeglande i samtliga relevanta regelverk och myndighetsinstruktioner där 
nuvarande mål återges.
Till det energipolitiska målet fogas också ett tydligt leveranssäkerhetsmål för elförsörjningen där 
systemoperatören, idag Svenska kraftnät, pekas ut som ansvarig för måluppfyllelsen på lång och kort sikt. 
Planeringen för ökad elanvändning bör utgå från ett nu prognostiserat elbehov på minst 300 terawattimmar 
2045.
Nya regler för elmarknaden
• Vattenfall bör omedelbart påbörja planeringen av ny kärnkraft vid Ringhals och andra lämpliga platser. Ny 
styrning av Vattenfall, bl.a. genom en ny statsrådsgrupp, med delaktighet från tjänstemän, som får i uppdrag 
att styra Vattenfall i en riktning mot att bli ledande i utbyggnaden av planerbar, fossilfri elproduktion, med 
bl.a. direktiv för upphandling av ny kärnkraft. Styrningen av Vattenfall ska ske enligt gängse principer för 
statens ägarstyrning.
Lagändringar för ny kärnkraft
• Lagändringar för att möjliggöra ny kärnkraft. Förbuden i miljöbalken att tillåta nya reaktorer på andra 
platser än i dag och ha fler än tio samtidigt i drift tas bort. Förbudet mot att återstarta stängda reaktorer ska 
tas bort. Nödvändiga regelverk ska skyndsamt utvecklas för att skapa förutsättningar för att små modulära 
reaktorer (SMR) ska kunna bygga och nyttjas i Sverige.
• Kortare tillståndsprocess och snabbspår för ny kärnkraft. Inför en ny regel i miljöbalken som innebär att 
endast en myndighet får vara part i ett tillståndsärende. Utpekad myndighet ska ansvara för samordning 
med ev. andra myndigheter med intresse i saken. Inför också ett snabbspår för kärnkraft i 
miljötillståndsprocessen – en särskild regel i miljöbalken – som innebär att tillståndsärenden som rör ny 
kärnkraft ska behandlas med hög prioritet. Strålsäkerhetsmyndigheten får uppdraget att föreslå hur 
tillståndsprocessen för ny kärnkraft även i övrigt ska kunna kortas kraftigt.
• Den höga ansökningsavgiften för nya kärnkraftsreaktorer ses över för att kraftigt sättas ned. Vid behov 
skjuts mer medel till mark- och miljödomstolarna för att snabbt kunna hantera tillståndsprövningen av ny 
kärnkraft. Uppdrag ges att ta fram ett snabbspår för att acceptera typgodkännande av reaktorer, system och 
komponenter från länder jämförbara med Sverige, samt arbeta för godkännande även på europeisk nivå.
Energimyndigheten
Styrningen av Energimyndigheten ändras, instruktionen förändras i grunden. Målet för myndighetens arbete 
om att verka för en ökad användning av förnybara energikällor ska ändras till att genomföra omställningen 
till fossilfria energikällor. Den nya inriktningen för myndighetens arbete behöver bli att på ett 
kostnadseffektivt sätt på sikt fasa ut de fossila bränslena, samt att utveckla förutsättningarna för en fossilfri 
och planerbar energiförsörjning likväl som kostnadseffektiv energioptimering. Myndigheten får i uppdrag att 
ta fram förslag så att generationsmålet och miljömålet ”God bebyggd miljö” får ändrade lydelser genom att 
”förnybara energikällor” ersättas av ”fossilfria energikällor”.
----
Vindkraft
Vindkraft har en viktig plats i energimixen, men ska byggas på konkurrensneutrala villkor och med hänsyn 
tagen till miljö och lokala intressen. All ny elproduktion som stärker kraftsystemet, och som bidrar till en 
snabb expansion av kraftsystemet, behövs. Planen att låta elnätskollektivet subventionera den 
havsbaserade vindkraftens elnätsanslutningar stoppas. Principen att den som ansluter till elnätet ska stå för 
de kostnader anslutningen orsakar ska upprätthållas även till havs. Pågående uppdrag till Havs- och 
vattenmyndigheten att utreda frågor om exklusivitet för anläggande av vindkraftsparker behöver breddas till 
Svenska kraftnät (då den som får exklusiv rätt till ett område också behöver binda upp sig på något sätt för 



de investeringar de beställer av Svenska kraftnät). Utgångspunkten ska vara att alla produktionsslag bär 
sina egna kostnader. På samma gång får utredningen Stärkta incitament för utbyggd vindkraft Dir. 2022:27 
ett tilläggsuppdrag att tydligt föreslå hur verksamhetsutövarna ska ersätta kommunerna vid 
vindkraftsutbyggnad.
Hela avtalet kan du läsa här:
https://www.google.com/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj4p6P059_6AhUShP0HHU1tDp0QFnoE
CAsQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.liberalerna.se%2Fwp-content%2Fuploads%2Ftidoavtalet-
overenskommelse-for-sverige-slutlig.pdf&usg=AOvVaw0K-z-LTKt3KnOBDP3wXj7A
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