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NU VIKTIGT skicka synpunkter i Esbo-samråd om slutförvaring
Det är aktuellt med ett samråd om en inkapslingsanläggning och ett slutförvar
av använt kärnbränsle från kärnkraftverket i Pyhäjoki. Två alternativa platser
studeras dels i Pyhäjoki och dels i Eurajoki. I samrådshandlingarna anges att
platsen ska bestämmas senast på 2040-talet. Slutförvaringen beräknas börja
tidigast på 2090-talet och pågå i 100 år.
Finland och nu Fennovoima planerar att använda den svenska KBS-3-metoden,
med ett slutförvar i berggrunden i ofattbara 100 000 år, trots att Sverige inte
efter mer än 40 års forskning beslutat godkänna - eller avslå - samma metod.
Det är omöjligt att garantera säkerheten – ingen vet vilka radioaktiva läckage
det kan bli.
Enligt Fennovoimas MKB för kärnkraftverket ska det använda kärnbränslet mellanlagras intill Bottenvikens strand från driftsstarten år 2024 till 2150. Mellanlagringen på den låglänta udden Hanhikivi innebär en extremt allvarlig risk.
Enligt Esbo-konventionen kan grannländer lämna synpunkter på planerade
projekt som kan leda till betydande miljöpåverkan på miljö och människor i det
egna landet.
Nu har svenska myndigheter, kommuner, organisationer och allmänhet
har möjlighet att lämna synpunkter på samrådsunderlaget till svenska Naturvårdsverket senast den 16 november 2016.
Viktigt att vi använder denna möjlighet att lämna synpunkter – vi måste nu göra
allt för ett fortsatt Kärnkraftsfritt Bottenviken.
Här är länken till Naturvårdsverkets hemsida där mer information och underlaget finns
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Remisser-ochYttranden/Remisser/Planer-i-vara-grannlander---Esbokonventionen/Slutforvarfor-anvant-karnbransle-i-Finland-/

OBS Byggnadstillstånd enligt Kärnenergilagen saknas
Fortfarande finns förutsättningar att avstyra vansinnesprojektet med ett finskryskt kärnkraftverk i Pyhäjoki vid Bottenviken. Då Fennvoima fortfarande saknar
byggnadstillstånd enligt Kärnenergilagen för den planerade kärnreaktorn Hanhikivi 1. Den finska regeringen uppger att de beräknar ta beslut tidigast 2018.
Trots att beslut saknas har mycket omfattande arbeten sedan flera år tillbaka
pågått på Hanhikivi, med bl a vägbyggen, utfyllnad, kringbyggnader och på senaste tiden också muddring.

1

NYHETSBREV 11 oktober 2016

Mer information från nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken
Läs mer på hemsidan http://karnkraftsfritt.se/ och på nätverkets Facebooksida
https://www.facebook.com/groups/karnkraftsfritt.bottenviken/

Kom med i nätverket - kontakta nätverkets kontaktpersoner
Överkalix Kennerth Moberg, kennerth.moberg@telia.com
Övertorneå, Hedenäset Mattias Johansson, bjumis@gmail.com
Övertorneå, Juoksengi Tarja Leinonen, tarja.leinonen@gmail.com
Haparanda Per Lundbäck, per_lundback@telia.com
Kalix Lena Lagerstam, lena.lagerstam@telia.com
Luleå Christina Morin, cina.morin@telia.com
Luleå Roger Malmberg, rogermalmberg@hotmail.com
Piteå Per Holmqvist, per@nordansmak.se
Arvidsjaur Birgit Lindberg, birgit.lindberg@arvidsjaurnet.se
Skellefteå Rolf Granstrand rolf.granstrand@gmail.com
Skellefteå Seiko Matsuda seikom@live.jp
Robertsfors Elisabeth Holmström, elisabeth.holmstrom@bottniait.se
Umeå Erik Danielsson, erdanielsson@gmail.com
Östersund Diana Fernlund, diana.fernlund@telia.com
Härnösand Eva Goes, eva@goes.se
Sundsvall Måna Wibron, mana.wibron@designmmm.nu
Sundsvall Ulf Gustafsson ulf414@hotmail.com
Hudiksvall My Leffler, my.helsingland@hotmail.com
Näsåker Lo Högberg, lo.hogberg@gmail.com
Stockholm Inger Raaby, i.s.raaby@gmail.com
Stockholm Anders Forsbom, Anders.Forsbom@sweco.se
Järna Kristina Berg, bergvilja@gmail.com
Värmland Liv Jofjell, liv.jofjell@googlemail.com

Nyhetsbrevet är sammanställt av Lena Lagerstam
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