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Anmälan till granskningsnämnden 

Ärende 
Den 8 dec 2016 publicerade Sveriges Radio P4 Jämtland ett radioinslag samt en nätartikel benämnd 

”Jämtkraft handlar med kärnkraftsel från Forsmark”. Reportaget handlar om hur elbolaget Jämtkraft köper in 

kärnkraftsel som säljs vidare för att istället köpa in förnybar el till sina kunder. I det korta reportaget säger 

Sveriges Radio P4 Jämtland att kärnkraftsel är ”smutsigare” än förnybar el. 

Motivering 
Sveriges Radio P4 Jämtland tar ställning i en politisk kontroversiell fråga, energifrågan, och anger att 

kärnkraftel är smutsig utan att motivera påståendet eller korrekt belysa frågans komplexitet. Vattenfall, som 

äger bl.a. kärnkraftverket i Forsmark och ett flertal vatten- och vindkraftverk, har genomfört certifierade 

livscykelanalyser av sina anläggningar. I dessa har Vattenfall kommit fram till att vattenkraft avger ca 10 

gCO2/kWh och vindkraft avger ca 15 gCO2/kWh. Motsvarande siffra för kärnkraften är 5 gCO2/kWh. Dessa 

värden är beräknade enligt en internationellt vedertagen standard och är tredjepartsgranskade och alla 

koldioxidutsläpp från uranbrytning till slutförvar är medräknade för kärnkraften. Ur ett klimatperspektiv är 

således dessa kraftslag jämbördiga, med något lägre klimatpåverkan från kärnkraften och därför är 

kärnkraften inte smutsigare än förnybar elproduktion. 

Det framgår heller inte om det är kärnavfallet som Sveriges Radio P4 Jämtland åsyftar. Om så är fallet hade 

det behövt belysas att det använda kärnbränslet tas omhand på ett ansvarsfullt sätt och att ett slutförvar, där 

avfallet hålls skilt från biosfären, är under utveckling och en ansökan för byggnation har lämnats till 

Strålsäkerhetsmyndigheten. Kärnkraftens avfall hålls alltså isolerat från mänskligheten, till skillnad från 

förbränningsbaserade kraftslag där avfallet släpps ut direkt i atmosfären. Att då kalla kärnkraften för smutsig 

är missvisande. 

Därav finner undertecknad att programmet inte kan uppfylla kravet att ett kontroversiellt ämne eller händelse 

inte får behandlas på ett ensidigt sätt, d.v.s. att programmet uppvisar brister i opartiskhet, samt att det krav 

som anger att uppgifter som är av betydelse ska vara korrekta och att inslag inte får vara vilseledande inte 

heller kan anses uppfyllt. 
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Yrkande 
Undertecknad yrkar att Sveriges Radio P4 Jämtland ges möjlighet till beriktigande och genmäle enligt de 

rutiner som sätts av Myndigheten för Radio och TV. 

 

 

Stockholm, 2016-12-09 

 

Carl Berglöf 

Ordförande, Sveriges Kärntekniska Sällskap 
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