
  

Fortsatt kamp för Kärnkraftsfritt Bottenviken 
Läget är mycket allvarligt och vi måste göra allt vi kan för att stoppa detta kärnkraftverk 
vid Bottenviken strand. Här kommer ett Nyhetsbrev om det som händer. 

Kärnkraft vid Bottenviken?  
Konferens i Skellefteå 21-22/5 2016 om Fennovoimas 
planer, kärnavfallet och förnybar energi  
Välkomna till en stor och viktig konferens i Skellefteå helgen 21  22 maj om Fennovo-
imas planer, kärnavfallet och förnybar energi. Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken har 
påbörjat planeringen i samarbete med bl a Naturskyddsföreningen i Norrbotten och 
Västerbotten, Folkkampanjen mot kärnkraft  kärnvapen och Milkas. Vi inbjuder fler 
organisationer att vara medarrangörer. Målgruppen är intresserad allmänhet och politi-
ker på olika nivåer i både Sverige och Finland. Det preliminära programmet bifogas till 
detta Nyhetsbrev.  
  
Konferensen sker i en tid när Fennovoimas avfallshantering står högt på agendan.  
  Innan juni månads utgång 2016 ska företaget redogöra för Arbets- och Näringsministe-

 Vi hoppas genom konferensen få 
till stånd en bred genomlysning av den problematik som följer med Fennovoimas pla-
nerade kärnkraftverk och lyfta fram de förnybara energialternativ som finns.  
Konferensen har följande fyra tema:  

1 Vad är det som händer?   

Om Fennovoimas planer och beslutsläget för projektet.  
Hur skulle Bottenvikens sköra innanhav påverkas av ett kärnkraftverk? 
Vilket motstånd finns i Sverige och Finland mot kärnkraftverket? 

2 Avfallsfrågan  

Om vad som händer i Sverige och i Finland kring slutförvar av det radioaktiva avfall i 
olika former som kärnkraften skapar. 
Hur påverkas Bottenvikens livsmiljö av lagring av avfallet? 

3 Alternativ till kärnkraft  

Stora möjligheter med förnybar energi i framtiden. 
Vilka är alternativen till kärnkraft? 

4 Många kulturella inslag   

Musik, utställningar, filmer. Bl a kommer filmen Nuclear Neighbour att visas 
http://bautafilm.se/?produktion=nuclear-neighbour-2016 
 
Sprid informationen vidare! Här är Facebookevenemanget för konferensen: 
https://www.facebook.com/events/1715048428724891/?ref=4&feed_story_type=308&action_history=null 
 
Uppföljning av konferensen planeras i juni med en resa till Helsingfors och ett besök 
i den finska slutförvarsgrottan Onkalo i Olkiluoto. 

Flera viktiga tillstånd under våren att ge synpunkter på 
Exploateringen av Hanhikivi pågår för fullt trots alla oklarheter. Det saknas fortfarande 
byggnadstillstånd enligt Kärnenergilagen, bygglov och flera miljötillstånd. Vid flera till-
fällen under våren har vi möjlighet att agera för att föra fram vårt budskap att ett kärn-
kraftverk vid Bottenviken berör Sverige i allra högsta grad och kommer att få katastro-
fala följder. Vi uppmanar organisationer och privatpersoner att skicka brev/maila/ringa 
in sina synpunkter. 
 

 Överklagan hamnanläggning och muddring, tippning av muddermassor 
och konstruktion för tömning av kylvatten: 

Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken undersöker möjligheterna att gå vidare med denna 
överklagan till EU då vi för att överklaga till Högsta förvaltningsdomstolen(HFD) måste 
betala höga rättegångskostnader.  
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 Miljö och vattenhushållningstillstånd för ett kärnkraftverk:  

Skicka in synpunkter! 
Fennovoima Oy ansöker om ett tillstånd enligt miljöskyddslagen för ett kärnkraftverk 

som ska placeras på Hanhikivi udde inom kommunerna Pyhäjokis och Brahestads om-
råde. Dessutom ansöker Fennovoima om tillstånd för kärnkraftverkets reservenergi-
produktion och för byggande av konstruktioner för tömning av kylvatten och byggande 
av skyddsvallar. Fennovoima ansöker också om tillstånd enligt vattenlagen för upptag-
ning av havsvatten för att användas som kylvatten på anläggningen .  
Senast 3 februari 2016 kan synpunkter ges till Regionförvaltningsverket i Norra Fin-
land, kirjaamo.pohjois@avi.fi  
Pressmeddelande om ärendet finns här: https://www.avi.fi/sv/web/avi/tiedotteet/tiedotteet-2015/-
/asset_publisher/jW2MZm8XaHOH/content/fennovoiman-ydinvoimalaitosta-koskeva-lupahakemus-nahtaville-pohjois-
suomi-?redirect=https%3A%2F%2Fwww.avi.fi%2Fsv%2Fweb%2Favi%2Ftiedotteet%2Ftiedotteet-
2015%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_jW2MZm8XaHOH%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mo
de%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-
8%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2%26p_r_p_564233524_categoryId%3D14251%26p_r_p_564233524
_resetCur%3Dtrue och  ansökningshandlingarna finns här:  www.avi.fi/lupa-tietopalvelu  
 

 Förslag till inriktning för havsplaneringen med avgränsning av miljöbe-
dömningen: Skicka in synpunkter! 

Samråd om havsplaneringens inriktning och avgränsning av miljöbedömning. Synpunk-
ter på inriktningsdokumentet ska ha inkommit till svenska Havs- och vattenmyndighe-
ten senast den 1 mars 2016. 
https://www.havochvatten.se/download/18.5108de4514f6f2a66f22a9bf/1441089449180/rapport-2015-00-havsplanering-
inriktning.pdf 
 

 Tillstånd enligt kärnenergilagen: Skicka in synpunkter! 
Arbets- och näringsministeriet meddelar med stöd av 41 § i förvaltningslagen att Fen-

novoima Ab den 30 juni 2015 till statsrådet har inlämnat en ansökan om kärnkraftspro-
jekt som innebär att bolaget ansöker om sådant tillstånd till uppförande av kärnanlägg-
ning som avses i 18 § i kärnenergilagen (990/1987). De personer och sammanslut-
ningar som anser att beviljandet av tillstånd kan påverka deras livsmiljö, arbete eller 
övriga förhållanden kan skriftligen framföra sina åsikter och avge utlåtanden över 
projektet till arbets- och näringsministeriet senast den 30 april 2016 . 
https://www.tem.fi/files/44099/Kungorelse_Fennovoima_20.10.2015.pdf 
 

 Slutförvaring av atomsopor (använt kärnbränsle): Innan konferensen 
skickas brev till Finlands och Sveriges regeringar mm 

 kärnbränsle bedöms enligt de nuvarande planerna 
börja tidigast på 2090-talet. Bolaget kommer i enlighet med principbeslutet att före ut-
gången av juni 2016 för Arbets- och näringsministeriet lägga fram antingen ett samar-
betsavtal med de nuvarande avfallshanteringsskyldiga gällande slutförvaringen av 
kärnbränsle eller ett program för miljö- konsekvensbedömning gällande en egen slut-
förvarsanläggning för använt bränsle. Fennovoima har även inlett beredningen av ett 
program för bedömning av miljökonsekvenserna av en egen slutförvarsanläggning för 
använt bränsle. Helhetsplanen för Fennovoimas kärnavfallshantering har beskrivits i 

 
- och medelaktivt driftavfall byggs i ett senare 

skede och kommer att användas för att på ett sätt som är avsett att bli bestående för-
vara det låg- och medelaktiva kärnavfall som uppkommer vid driften och nedläggning-
en av kärnkraftverket. Byggnads-  
Här finns Fennovoimas ansökan om byggnadstillstånd: 
https://www.tem.fi/files/43861/Fennovoima_Ansokan_om_byggnadstillstand_publikation_low.pdf 

Reclaim the Cape - action week 22/4  1/5 2016 
Protestlägret mot Fennovoima firar sin första årsdag i slutet på april. Fredagen 22 april 
börjar ett evenemang med en fest som fortsätter över helgen. Den kommande veckan 
kommer att vara fylld med aktioner och verkstäder, delning av kunskap och kompetens 
och att lära känna nya kamrater genom handling. Läs mer om protestlägret mot Feno-
voima som pågår och det kommande evenemanget här:  
https://fennovoima.no.com/sv/2015/11/reclaim-the-cape-actionvecka-22-4-1-5-2016/ 
Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken kommer att undersöka möjligheterna att ordna en 
gemensam resa till Pyhäjoki under denna vecka.  
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Pro Hanhikivis information  
Läs mer om Pro Hanhikivis planer här: http://pro.hanhikivi.net/mietinnan-paikka-tyo-jatkuu/ 

Elva svenska kommuner säger nej  det kan bli fler 
Mycket glädjande är det nu i dagsläget elva kommuner längst Norrlandskusten som på 
olika sätt sagt nej till Fennovoimas planer: Övertorneå, Överkalix, Kalix, Boden, Piteå, 
Skellefteå, Robertsfors, Härnösand, Sundsvall, Timrå och Örnsköldsvik. Fortsätt käm-
pa för att fler kommuner i Sverige ska protestera! Läs mer här: http://folkkampanjen.se/?p=1830 

Skriv insändare och debattartiklar 
Det får stor betydelse om många skriver insändare och debattartiklar i både svensk och 
finsk media.  

Fortsätt samla namn och sprid länken 
Både namninsamlingen på nätet och namninsamlingen på namnlistor som påbörjades 
under 2014 fortsätter. Här är länken till nätnamninsamlingen 
http://www.skrivunder.com/ja_till_karnkraftsfritt_bottenviken_och_kvarken 

 

Aktuell information från nätverket finns här 
Det händer mycket hela tiden, så det är ett bra sätt att följa senaste nytt på nätverkets 
Facebooksida  https://www.facebook.com/groups/karnkraftsfritt.bottenviken/  

Kom med i nätverket - kontakta nätverkets kontakt-
personer och hör vad som händer lokalt: 
 
Överkalix, Kennerth Moberg, 070-842 1713, kennerth.moberg@telia.com 
Övertorneå, Hedenäset, Mattias Johansson, 070-209 03 90, bjumis@gmail.com  
Övertorneå, Juosengi, Tarja Leinonen , 070-692 46 46, tarja.leinonen@gmail.com 
Haparanda, Per Lundbäck, 070-328 4432, per_lundback@telia.com 
Kalix, Lena Lagerstam, 072-2352 567, lena.lagerstam@telia.com 
 
Luleå, Christina Morin, 070-864 53 88, cina.morin@telia.com 
Luleå, Roger Malmberg, 070-36 48 0 58, rogermalmberg@hotmail.com 
Piteå, Per Holmqvist, 070-362 30 18, per@nordansmak.se 
Arvidsjaur, Birgit Lindberg, birgit.lindberg@arvidsjaurnet.se 
Skellefteå, Seiko Matsuda, 070-573 71 73, seikom@live.jp 
 
Skellefteå, Rolf Granstrand 070-266 87 23, rolf.granstrand@gmail.com 
Robertsfors, Elisabeth Holmström, 070-335 96 30, elisabeth.holmstrom@bottniait.se 
Umeå, Erik Danielsson, 070-33 899 13, erdanielsson@gmail.com 
Östersund, Diana Fernlund, diana.fernlund@telia.com 
Härnösand, Eva Goes, 070-671 0351, eva@goes.se 
 
Sundsvall, Måna Wibron, 076-2833454, mana.wibron@designmmm.nu 
Hudiksvall, My Leffler, 0650-334 31, my.helsingland@hotmail.com  
Näsåker, Lo Högberg, 070-3681974, 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, 0554-210 90, liv.jofjell@googlemail.com 
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