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Östhammars kommun...
rätt in i (den strålande) framtiden?

Vad handlar det om?

En del kallar det restprodukter och andra
en resurs, men de allra esta ser det som
farliga atomsopor. Därför reagerar alltid
människor över hela världen starkt på
hanteringen av radioaktivt kärnavfall.
Nu pågår provborrningar kring Forsmark
och det är ett steg i sökandet efter platsen för en slutförvarsanläggning som kan
bli den första i Europa. Visste du det?
Ett 20-tal kommuner har varit aktuella.
Oskarshamn och Östhammar är de enda
som tackat ja.
Avfallsbolaget SKB AB har inte valt Forsmark
för att det förmodas vara den säkraste
platsen, utan för att det är lättare att lokalisera projektet till en kärnkraftskommun
där politiker och allmänhet inte förväntas
protestera. Är det rätt?
Forsmark kan bli Europas centrum för
atomsopor.
Inom EU talas det allt öppnare om multinationella anläggningar för radioaktivt
avfall. En färdig och fungerande förvarsanläggning i Forsmark skulle välkomnas
av alla europeiska kärnteknikländer och
den svenska lagen mot import av kärnavfall kan anpassas, precis som lagar inom
alla andra områden.
Detta måste vi vara beredda på.
Är du det?
Det talas bara om använt kärnbränsle.
Det talas tyst om projektets hela omfattning. Förutom 10 000 ton kärnbränsle ska
även ca. 25 000 m3 reaktordelar och
annat långlivat farligt avfall slutförvaras i
betong.
Allt detta kan komma att hamna här i
Forsmark eftersom Östhammars kommun,
till skillnad från Oskarshamn, inte har ställt
några begränsande krav för sin medverkan. Kärnkraftsindustrins ansvar är att ta
hand om sitt avfall.
Vad är vårt ansvar och hur stort är det?

I Ryssland förorenas havet av radioaktivt
avfall i rostiga båtar.
Även den metod Sverige valt bygger
på att grundvattnet och Östersjön ska
späda ut läckaget, (men det drabbar
först kommande generationer). Modernt
miljömedvetande och nya EU-direktiv förbjuder att avfall placeras i grundvattensystem.
Ska inte modern miljöpolitik styra även
kärnavfallsindustrin?
Människans uppnningar står inte emot
naturens krafter.
Ingen kan ge garantier för 100 000 år.
Metall, värme, salt grundvatten och naturens alla krafter gör att vi måste utgå från
att det blir läckage förr eller senare. Studier av grundvattenströmmar pekar på att
ur säkerhetssynpunkt kan kusten vara den
sämsta platsen för ett avfallsförvar.
Bör inte högsta möjliga säkerhet vara den
avgörande faktorn för vilken metod och
plats som väljs?
Alla skyr radioaktivt avfall
SKB AB hävdar att kommunen och kusten
inte kommer att drabbas av negativ
“image”, utan att det bara blir fördelar
med att ta emot avfallet. Samtidigt
medger företaget att man i framtiden
måste märka ut området på ett avskräckande sätt, så att ingen vågar göra intrång
i det farliga förvaret.
Kan det vara positivt för utvecklingen?
Till skillnad från vindkraftsparker syns inte
de underjordiska förvaren. De luktar inte
och utsläpp hinner inte drabba dig personligen. Men avfallet är trots allt ett
av de farligaste och mest långlivade
miljögifterna som människan skapat och
måste därför tas om hand på säkrast
möjliga sätt.

Miljöhänsyn har alltid ett pris. Om vi
hävdar rätten till ren miljö, för oss och för
kommande generationer, kan vi hindra
att njugga politiker, avfallsindustrin och
tandlösa myndigheter får allt för fritt
spelrum. Annars är risken stor att den
lägsta tillåta säkerhetsnivån och den
företagsekonomiskt mest fördelaktiga
lösningen kommer att gälla.
Är det tillräckligt även för dig?
SKB AB:s ansvar för avfallet upphör när
förvaret är byggt och fyllt.
Vårt ansvar för våra efterkommande
och för miljön gäller för all evighet.
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