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Hållbar utveckling

• Världskommissionen för miljö och utveckling:

- Tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillgodose sina behov”
- Från miljömässigt, social och ekonomiskt perspektiv

• Olika tolkningar i olika vetenskaper:
- Skydda naturen som sådan (resiliens)
- Hållbart uttag av olika slags resurser
- Gränsvärden för miljökvalitet
- Kort sagt: förhållandet människan och naturen

• Allmänt:

- Människan är moraliskt skyldig att värna livsvillkoren för
nuvarande och kommande generationer och för miljön



Men, komplexiteten är ofta hög
• Osäkerhet

– Risk (kvantitativt)
– Osäkerhet (kvalitativt)
– Okunskap
– Obestämbarhet

• Konflikter
– Värdering och kunskap varierar
– Riskuppfattning varierar
– Spänningar och avvägningar
– Kontroverser och bråk

En kompletterande definition
• Istället för fokus på ett hållbart förhållande mellan
människan och naturen: hållbara förhållningssätt inom
samhället

• Utmanar flera sanningar om:
- Kunskap och beslutsfattande om risk
- Ansvarsförhållanden
- Demokrati
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• Svaga (Riodeklarationen) och starka (UNWCN)
definitioner

• Finns i EG-fördraget och konstitutionsförslaget
• De flesta internationella avtal:

– If an uncertain threat then action is mandatory
• När principen aktualiseras (som för kärnavfall):

– Direkta, indirekta risker på kort och lång sikt
– Bevisbördan på operatören
– Fela på den säkra sidan
– Substitution
– ”Maximinprincip” för beslutsfattande

Försiktighetsprincipen I



• Direkta, indirekta risker på kort och lång sikt
- Funktionsprinciper för slutförvar saknas

• Bevisbördan på operatören
- Ej tillräckligt klarlagt: ”slutförvar” enligt lag ej ledstjärna

• Fela på den säkra sidan
- Osäkerhetsbedömningar alltför oklara

• Substitution
- Hantering av alternativa metoder helt undermålig
- Platsvalsfrågan påverkas av arbetsmarknadspolitik

• ”Maximinprincip” för beslutsfattande
- Saknas

Försiktighetsprincipen II



• Finns i EG-fördraget; antogs av OECD redan år
1972

• Leder till socioekonomisk lönsamhet genom att
internalisera externa kostnader

• Förorenaren hålls ansvarig, vilket stimulerar till
förebyggande åtgärder mm

• Exempel: koldioxidskatt

Principen om att förorenaren betalar



• De framtida skador som kommer eller kan uppstå
ska ej betalas enligt lag

• Ett exempel: På 90-talet ansågs farligheten av
joniserande strålning cirka tio gånger högre än på 70-
talet

• Det saknas ett internaliserat ekonomiskt ansvar för
rutinutsläppens effekter

• Atomansvarighetslagen ställer inte ett strikt
och obegränsat skadeståndsansvar

Principen om att förorenaren betalar



• Vanliga problem med beslutsfattande:
- Värderingsdimensioner undertrycks
- Outtalade expertvärderingar får alltför stort utrymme
- Svårt hantera ej kvantifierbara aspekter

• Information, deltagande, medbestämmande och
rättvisa
- Bas finns i Århuskonventionen och EG-direktiv
- Berikar beslutsunderlaget och beslutsfattandet
- Stimulerar delaktighet och minskar konflikter
- Demokratiutveckling

Principen om delaktighet



Principen om delaktighet

• Blandade erfarenheter på lokal nivå

• Expertcentreringen alltför stor

• De frågor som diskuteras är alltför avgränsade

• Den politiska delaktigheten på nationell nivå orimligt låg

• Århuskonventionen ej ratificerad

• Talerätten starkt begränsad



Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) är ett samarbete mellan
Svenska Naturskyddsföreningen, Fältbiologerna och Oss - Opinionsgruppen
för säker slutförvaring i Östhammar. Föreningen har som syfte ”att verka för
den på lång sikt miljö- och hälsomässigt bästa lösningen för
omhändertagande av avfall från kärnteknisk verksamhet i Sverige”. MKG är
en ideell förening och föreningens arbetet finansieras med medel ur
Kärnavfallsfonden. Föreningen har sitt kansli i Göteborg där Johan Swahn är
anställd som kanslichef. MKB har en hemsida på http://www.mkg.se och där
kan man även anmäla sig för att få ett nyhetsbrev.


