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Synpunkter om Fennovoima AB:s ansökan om komplettering av statsrådets
principbeslut av 6.5.2010
Diarienummer TEM/11/08.04.01/2014).

Begreppet ”samhällets helhetsintresse” är ett vitt begrepp. Som samhällsmedborgare i
ett närliggande land till Finland, och med endast 15 mil mellan min bostad och det
planerade kärnkraftverksbygget i Pyhäjoki, så känner jag ansvaret att framföra mina
synpunkter.

Av många anledningar känner jag djup oro över de planer som Fennovoima
presenterar. Undertecknad har tagit del av Fennovoimas miljökonsekvensbeskrivning
som publicerats på Naturvårdsverkets hemsida. Jag deltog även vid det
informationsmöte som hölls i Luleå den 17 mars 2014. Fennovoimas
miljökonsekvensbeskrivning omfattar endast en olycka under nivå 5 på INES-skalan.
Man menar att det då endast skall bli problem med insjöfisket och att samerna
kommer att måsta stödutfodra sina renar. Det vi vet är att samerna fortfarande får
stödutfodra renar pga det nedsläpp av radioaktiva dammpartiklar som blev resultatet
efter härdsmältan i Tjernobyl 1986. En härdsmälta är den svåraste formen av olycka,
nivå 7, det har redan skett vid flera kärnkraftverk, nu senast 2011 i Fukushima/Japan.

Min absoluta övertygelse är att produktion av energi genom metoden att värma vatten
meddels klyvning av atomkärnor kommer att vara en parentes i energiproduktionens
historia. Vi vet alla att tekniken med kärnklyvning togs fram för att skapa kärnvapen.
Kärnkraftsindustrin växte fram för att kunna motivera fortsatt forskning inom
området. Visionerna om den ”oändiga energikälla” som skulle lösa hela världens
energiproblem var storslagna under 1900-talets senare hälft. Nu har vi gått in i det
postindustriella samhället. Vi vet att denna energikälla inte blev det vi hoppats på.
Tvärtom så har det visat sig att

1. Den blev ofantligt dyr att bygga och försörja med klyvbart atombränsle

2. Den är inte driftsäker och måste ha motsvarande kapacitet av annan energi
som ”back-up”

3. Det förbrukade bränslet har inte gått att förädla ytterligare (som man var
övertygade om skulle vara möjligt) utan blir livsfarligt radioaktivt avfall

som vi inte kan förvara på säkert sätt.. 100 000 år är ett perspektiv som våra hjärnor
inte kan förstå, än mindre begripa konsekvenserna av

4. Risken för härdsmälta p g a att kylsystemet av reaktorhärden slås ut har
hänt vid ett flertal tillfällen. Riskerna ökar allt mer eftersom vi ser tendenser av
ökade sabotage- och terroristaktiviteter runt om i världen. Inga gränser stoppar
mot sådana händelser. Varken från att det sker eller från att konsekvenserna
sprids över ofantligt stora områden. Radioaktivt nedfall innebär DÖD.



5. Både bränslet och avfallet skall transporteras långa sträckor. Även i denna del
av processen föreligger stora risker av sabotage- och terroristaktiviteter.

6. Kärnkraftproduktion måste ses i alla dess delar av processen från brytning av
bränslet till leverans av el ut på nätet, och den är verkligen inte koldioxidfri.

Låt oss fortsätta vår resa in i framtiden med en gemensam vision om en
hållbar energiförsörjning

Då menar jag hållbar för hela planeten Jorden. Jag vill att vår fantastiska blå planet
skall få fortsätta att bära och frambära nytt liv. Norden skall bli ledande inom
branchen ”förnyelsebar energi”. Om vi satsar resurser på forskning och framtagande
av ny teknik så kan vi bli viktiga leverantörer på världsmarknaden. Mängden
arbetstillfällen som skapas i branchen har stor potential att växa på sikt.

Redan nu finns kapacitet för produktion av förnyelsebar energi i norra Sverige som
kan ersätta det planerade kärnverksbygget! (ref http://www.nenet.se/)

Med förhoppningsfulla tankar om klokhet hos regenterna i mitt grannland Finland

Skelleftea den 16 maj 2014

Gunilla Bäckström
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P.S.
Argumentet att inte göra oss beroende av rysk energiförsörjning är så ofantligt
komplext och politiskt oöverblickbart att jag lämnar det därhän.
D.S
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