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Medborgarförslag om att utreda konsekvenserna av ett kärnkraftverk
i Pyhäjoki i Finland
Ärendebeskrivning
Christina Morin anför följande i ett medborgarförslag 2012‐01‐16.
Företaget Fennovaima avser att bygga ett kärnkraftverk i Pyhäjoki i Finland,
drygt 16 mil från Luleå. Det kommer att få ett antal konsekvenser för Luleå
kommun, befolkningen och företag. Jag föreslår att kommunen utreder vilka
konsekvenserna kan bli och att dessa offentliggörs, så att lämpliga
motåtgärder kan vidtas.
Motivering:
Radioaktivitet är skadligt för hälsan. Kärnkraftverk släpper ut radioaktivitet,
bland annat ädelgaser, vid normal drift. Vid olyckor kan halterna vara direkt
dödliga. Vad betyder detta för befolkningen i Luleå? Vem ser till att det finns
jodtabletter för hela befolkningen i händelse av olycka?
Kärnkraft är knappast något som lockar folk till regionen. Dessutom släpper
den ut stora mängder uppvärmt vatten i havet, vilket är mycket negativt för
bl a fiskbeståndet. Vad får det för konsekvenser för t ex utveckling av turism,
fiske och andra delar av ekonomin?
Kommunen planerar för ökad befolkning i Luleå. Hur påverkar ett närbeläget
kärnkraftverk den målsättningen? Vilka nya beredskapsåtgärder ska
kommunen vidta för möjliga händelser/tillbud/olyckor?
Hur påverkas kommunens miljömål?
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Luften ska inte tillföras ämnen eller föroreningar som kan vara skadliga
för människor, djur eller växter.
Det ska vara trivsamt och hälsosamt att bo i Luleå kommun.
Vattnet utmed kommunens kust ska vara rent och skapa förutsättningar
för livskraftiga populationer av växter och djur.
Vi ska nyttja, skydda och bevara naturen.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
‐

tillåta att medborgarförslaget får ställas

‐
remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
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