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Uranutvinning
Initiativ
Den pågående debatten i riksdag och media angående uranbrytning är märklig ur flera
synvinklar.
Alliansen ursäktar sig för att säga nej till uranbrytning, med argumentet att kommunerna har
vetorätt. Det är riksdagen som beslutar om kommunernas vetorätt eller inte, alltså är det
riksdagen som bestämmer i alla fall.
Den stora diskussionen för närvarande är att där det finns uran, finns också ofta många andra
värdefulla metaller som används i elektronik mm.
Partierna till vänster om centern driver idag linjen om förbud till uranbrytning, ett sådant förbud
kan alltså leda till att många andra värdefulla metaller inte skulle kunna utvinnas vid ett sådant
beslut.
Ett sätt komma runt problemställningen är att riksdagen beslutar om förbud mot uranutvinning.
Då kan brytning av dessa mineraler ske men uranet utvinns inte och resterande mineraler kan
t.ex återfyllas i tidigare täckter.
Ett annat exempel som kan bli aktuellt är Kvarntorpshögen i Kumla kommun.
Enligt en lokal amatörgeolog så motsvarar uranvärdet i Kvarntorpshögen 1 miljon kr per
innevånare i Kumla kommun.
Kumla säger nej till uranbrytning, men det som finns i Kvarntorpshögen är ju redan brutet en
gång, alltså är det fritt fram för utvinning av uran där.
Hur reagerar innevånarna i kumla, om ett företag kommer och erbjuder alla innevånare i kumla
1 miljon kr? Sannolikheten för försäljning ser jag som överhängande.
Alliansregeringens nuvarande ställningstagande att det är ok med kärnkraft men förlitande på
kommunerna att brytning ej sker är höjden av ynkedom, och centern bör inte väja för att fälla
regeringen i denna fråga.

Jag är inte rädd för ett regeringsalternativ med sossar, & miljöpartiet, i dagsläget står de betydligt
närmare centern i än moderater, folkpartister & kristdemokrater i de flesta frågor, som
socialpolitik, energi, infrastruktur.
Förslag
Att

Centerpartiets riksdagsgrupp tar ställning mot uranutvinning.

Motionen är behandlad på Örebro läns distriktsstämma 2012-03-31. Stämma beslutade att bifalla
motionen.

