
Värmland mot kärnkraft frågar Karlstadpoltiker om kärnkraft de 25 aug på torget
Frågor: Vänsterpartiet Miljöpartiet Liberalerna Centerpartiet Kristdemokraterna Sverigedemokraterna

Ja. Ja, det gör den.

Ja. Vet ej.

Icke-demokratier

Minst 15 år.

Nej.

Nej.

Nej, inte löst.

Moderaterna  ville inte delta.

Socialdemokrater
na

Tror ni 
kärnkraften finns 
kvar i Sverige år 
2040?

Ja, den gamla. (Vi 
vill inte bygga 
ny).

Ja, (och då 
hoppas vi att 
avfallsfrågan är 
löst).

Ja, stor risk. Tar 
tid att avveckla.

Ja, vi hinner inte 
avveckla, vi 
behöver energi.

Ja, vi måste ställa 
om.

Anser ni att 
kärnkraften är 
fossilfri?

Nej, inte grön 
p.g.a. det man 
gör före och efter 
produktion.

Nej, det går åt 
mängder av CO2.

Nej. Ställer till 
det när man 
gräver efter uran.

Nej! Inget 
kretslopp, 
transporter ingår.

Ja, det är den 
men det finns 
andra problem 
med kärnkraft.

Vilken eller vilka 
stater vill du inte ska 
bygga kärnkraft i 
Sverige?

Ryssland. Kina. 
(Det finns tyvärr 
kinaägda 
vindkraft-verk).

Ryssland. (inte 
som i Finland). 
Nationell kontroll. 
(Samhällsfråga).

Ryssland, Kina 
odemokra-tiska 
stater är inte bra.

Tar ställning 
senare. 
Demokrat-iska 
stater kan bygga.

Enbart Svenska 
företag ska 
bygga. 
Utländska, kan 
ge beroende. 

Ryssland, Kina. Vi 
behöver kontroll 
över känslig 
infrastruktur

Uppskatta den tid det 
tar att etablera ett 
kärnkraftverk i 
Sverige.

10 - 20 år (d.v.s. 
lång tid).

10 – 15 år eller 
längre (se 
Finland).

15 - 20 år. (Alltså 
svårt att lösa 
energikris med).

SMR kan ta 5 – 8 
år.

Ca: 8 år. För 
SMR, vi får se.

5 – 10 år, (beror 
på vilka politiker 
som styr).

Kan du tänka dig ett 
kärnkraftverk i 
Karlstads närhet?

Nej det vill vi 
inte.

Inte aktuellt SMR 
kommer men inte 
nu. Nej. Kräver 
lokal förankring.

Nej, inte någon-
stans.

Ja. (Behand-las 
som vindkraft)

För SMR har inte 
tagit ställning, 
kommunalt veto 
ska gälla.

Ja, jättebra. 
(Trygg med 
Karlstad).

Ska vi bryta uran i 
Sverige?

Nej, ger stora 
dagbrott p.g.a. 
låg uranhalt.

Nej det tycker jag 
inte. (Vi måste ta 
konsekvenserna).

Vet ej, ok fast på 
rätt sätt, rimligt 
att ta ansvar.

Om vi ska ha 
kärnkraft men vill 
inte ha det. Alltså 
inte.

Ja, om möjligt. 
Ska göras på rätt 
sätt. Kommunalt 
veto ska gälla.

Super-för, ja. 
(Länge sedan vi 
var i krig).

Anser ni att frågan 
om kärnkrafts-avfall 
är löst i Sverige?

Nej, man säger 
bara att den är 
löst.

Nej. Den är ett 
politiskt problem.

Nej den är väl 
inte löst(men den 
måste lösas )

Nej. Osäkerhet 
finns.

Nej. Vi talar om 
100 000 år. Det 
finns goda 
möjligheter.

Tror jag inte, vet 
inte. 
(Kärnkraftens 
akilleshäl).
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