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Urantillstånd i Vilhelmina överklagas

En person bosatt i Umeå med mark i Vilhelmina överklagar att Bergsstaten beviljat

undersökningstillstånd för uran i Västanbäcken.

Den klagande hänvisar till de miljörisker som uranbrytning medför.

De skäl han anför är bland annat att uranbrytning är en mycket miljöfarlig verksamhet.

'Miljöriskerna vid en eventuell uranbrytning är stora och av allvarligare karaktär än vid brytning av andra

mineraler'.

Mannen, bosatt i Umeå, befarar att brytningsrester riskerar att rinna ut och smitta vattendrag i området.

Ett annat skäl till mannens överklagande är att han inte vill att uranet ska vidareförädlas till att framställa

kärnvapen.

'Ett undersökningstillstånd är första steget mot en exploatering. Därför vill jag att Bergstaten omprövar sitt

beslut att bevilja undersökningstillstånd', skriver mannen i sitt överklagande.

Bergmästaren har yttrat sig i frågan och anser inte att beslutet ska ändras.

Det slutgiltiga beslutet fattas av Länsrätten i Norrbottens län.
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Kommentarer

Det finns totalt (3) kommentarer

Miljöförstöringsexport

Uranbrytning skadar miljön, men ifall Sverige vill fortsätta använda kärnkraft så ska vi givitvis inte låta

arbetare i andra länder göra vårat "skitjobb" genom att tvingas förstöra sin miljö för att bryta den uran vi

behöver i våra svenska kärnkraftverk utan Sveriga ska givetvis ta sitt ansvar och se till att bryta vårt eget

uran.

Besvara Frankenfrank 08/05 09:25

Vilken lycka

Vilken tur att man har flyttat långt från kommunen om man nu tänker förstöra naturen ännu mer än vad man

redan gjort med vattenkraftsutbyggnaden. Men denna skada som uppstår vid uranbrytning är ju av en helt

annan art och ak så mycket farligare.

Kan man inte avskaffa bergstaten? Dom går ju bara i företagens ledband och tänker överhuvudtaget inte på

vilka effekterna blir. På andra delar i landet planeras det miljonprojekt för att sanera och åtgärda skador som

uppkommit i samband med gruvbrytning som startade redan för 400 år sedan. Salasilvergruva är ett lysande

exempel. Och då är det bly som förorenar. Här kommer man få ännu farligare föroreningar.....

Besvara Mats 08/05 07:58

Urantillstånd bör kommenteras på ledarplats i VK

I kontroversiella miljöfrågor tycks VK inte ta sitt fulla ansvar. Fegt tycker jag. VK borde kommentera. Inte bara

sätta upp fingret och kolla opinionsvinden! Låt också debattörer och fackfolk träda fram.

Besvara Urban 07/05 19:30
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