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Ämne: synpunkter Fennovoimas miljökonsekvensbeskrivning
Synpunkter på MKB för en reaktor i det planerade kärnkraftverket i Pyhäjoki i norra
Finland.
Lycksele kommun har inte fått remissen men utifrån ESBO-konventionen och med tanke
på närheten till den föreslagna etableringen av kärnkraftreaktor vill vi lämna
synpunkter över MKBn.
Avståndet till Lycksele kommun är ca 30 mil från anläggningen.
- MKBn tar inte hänsyn till klimatförändringar och extrema väderförhållanden som kan
uppstå i framtiden.
- Sidan 30 i MKBn "som nollalternativ bedöms en situation där Fennovoimas
kärnkraftsprojekt inte genomförs".MKBn behandlar inte alternativa energilösningar,
man kan inte begränsa bedömning till nollalternativ som utgår från elproduktion, som
baserar sig på fossila bränslen i Finland. Vi tycker att det är relevant att
alternativ produktion med förnyelsebar el granskas.
- Konsekvensen av kärnkraftverksolycka som energisystem har inte jämförts med andra
energisystem i MKBn, det vi kan förstå är att konsekvensen inte går att genomföra
eftersom vid en olycka av den typen av energisystem kan betyda fruktansvärda
konsekvenser.Vi vill veta vad som händer inom 30 eller 40 mil från anläggningen vid
osannolik olycka, hur drabbas vi av det?
- Vi kräver att MKBn redovisar de sociala effekterna i norra Sverige av ett
kärnkraftverk med lagring av högradioaktivt på Hanhikivi i Pyhäjoki.
- Vi uppfattar av MKBn att det är oklart hur mycket påverkan de små utsläpp som
kommer att ske under anläggningslivsläng kommer att påverka människor och miljön. Vi
vill att MKB visar de knsekvenserna som kommer att uppstå under längre period.
Utifrån de synpunkter som vi har är Lycksele kommun negativ till etableringen.
Esbo-konventionen,
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/Inter
nationellt-miljoarbete/miljokonventioner/Esbokonventionen/
för mer inf om kärnkraftvet använd länken
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Remisser-och-Yttranden/Remisser/
Planer-i-vara-grannlander---Esbokonventionen/Remiss-om-ny-finsk-karnkraftreaktor/
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