Till kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun den 27 maj 2013

Nej till uranbrytning
Förslag till beslut
Vi föreslår fullmäktige besluta:
Att

Sundsvalls kommun säger nej till uranbrytning.

Att

Sundsvalls kommun uppmanar Bergs kommun att
lägga sitt veto och därmed omöjliggöra
uranbrytning i Oviken.

Uran är farligt. Farligt både för människors hälsa och för naturen. Farligt för generationer
framåt när mineralen bryts, processas och sedan ska lagras. Runt om i världen finns otäcka
exempel där kärnkraften slagit sönder människors livsrum och förgiftat mark och vatten. En
sådan framtid kan vi inte med rent samvete lämna över till våra barn.
Centerpartiet vill att framtidens energisystem ska baseras på en mångfald av förnybar
energiproduktion så som vindkraft, vattenkraft, användandet av biobränsle, biogas,
solenergi, vågenergi och geotermisk energi. Vi vill att två tredjedelar av Sveriges energi ska
vara förnybar år 2030 och Sveriges energiförsörjning år 2050 ska vara helt förnybar.
Därmed fasas användningen av både fossil energi och kärnkraft ut helt.
I Oviken, i Bergs kommun vid Storsjön, har omfattande provborrningar efter uran gjorts.
Prospekteringsbolagen anser sig ha funnit en stor urantäkt i det alunskiffer som utgör
berget. Det är samma bergart som I Talvivaara i östra Finland, där stora mängder
uranhaltigt vatten läckt ut i omgivningarna och ställt till med en av Europas största
naturkatastrofer. Omgivningarna är förgiftade av uran och tungmetaller.
Skulle en gruva etableras i Oviken och uranet läcka ut skulle vattnet förgiftas i Storsjön,
vidare i Indalsälven och hela vägen ut i Bottenviken. På så sätt skulle även vår kommun
drabbas svårt av uranbrytningen.
Enligt minerallagen ges företag generellt tillstånd att leta efter metaller. Enligt
miljölagstiftningen har kommunerna vetorätt vad gäller etablering av urangruvor.
Det betyder att med dagens lagstiftning är det i praktiken inte möjligt att hindra företag från
att leta metaller, inklusive uran. På denna punkt bör lagstiftningen skärpas. Men, viktigast
av allt, den enskilda kommunen har rätt att lägga in sitt veto (att säga nej) till en eventuell
etablering av en urangruva.
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