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Svar på motion från E Hoffner, Vänsterpartiet, om Storsjön som
vattentäkt (RUN/53/2017)
Sammanfattning
Mot bakgrund av att ett bolag prospekterar för gruvbrytning av vanadin, med uran som
biprodukt, i dagbrott i Bergs kommun har motionen inlämnats till Regionfullmäktige.
I motionen yrkar Vänsterpartiet Region Jämtland/Härjedalen att regionen skyndsamt utreder
vad omfattande borrningar och/eller en fullskalig gruvdrift skulle innebära för Storsjön som
vattentäkt, samt att ett samarbete inleds med berörda kommuner.
Regionala utvecklingsstrategin för Jämtland Härjedalen har ett övergripande mål ”Ingen
uranbrytning i Jämtlands län”. Samtliga kommuner i Jämtlands län har genom beslut i
respektive kommunfullmäktige gjort ett ställningstagande mot uranbrytning. Storsjön utgör en
viktig vattentäkt för kommunerna och för regionen varför en samverkan kring vattnets kvalitet
och potentiella hot mot detta är angeläget.
Tillstånd för provborrning och/eller gruvdrift handläggs av Bergsstaten. Det ankommer på
prospektören att redovisa vilka miljökonsekvenser som detta förväntas medföra.
I bilaga beskrivs mer om vad som kan behövas belysas mer i de fall en
bearbetningskoncession inlämnas av prospektör till Bergsstaten.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår Regionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden föreslår Regionfullmäktige
Att regionala utvecklingsförvaltningen i samråd med övriga kommuner och länsstyrelsen gör
en fördjupad kunskapssammanställning kring tänkbara effekter på Storsjöns vattenmiljö om
en ansökan om bearbetningskoncession inlämnas till Bergsstaten.

Yrkanden
Robert Uitto(S) yrkar "Motionen avslås".
Marie Svensson(V), Stefan Nilsson(KD) och Can Savran(C) yrkar på bifall till motionen.
Marie Svensson(V) yrkar ett tilllägg "Arbetet påbörjas snarast och inte invänta en ansöka om
bearbetningskoncession till Bergstaten."

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att nämnden avslår det.
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Ordförande ställer proposition på Marie Svenssons, Stefan Nilssons och Can Savrans yrkande
och finner att nämnden avslår det.
Ordförande ställer proposition på Robert Uittos yrkande och finner att nämnden bifaller det.

Votering
Omröstning begärs och verkställs.
Ordförande ställer proposition på Marie Svenssons tilläggsyrkande och finner att nämnden
avslår det.

Beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår Regionfullmäktige
Motionen avslås

Protokollsanteckning
Anton Nordqvist(MP)
"Miljöpartiet ser det som nödvändigt att Region Jämtland Härjedalen aktivt arbetar för att
möta de mål som är utpekade i den regionala utvecklingsstrategin. Två områden som pekas ut
i den regionala utvecklingsstrategin är bland annat "Ingen uranbrytning i Jämtlands län" som
ett övergripande mål, och "Biologisk mångfald och som attraktion och skyldighet", med den
efterföljande texten "Den internationella konventionen om biologisk mångfald sätter i vissa
sammanhang gränser för nyttjandet av naturresurserna, främst gäller detta våtmarker, skogsoch vattenmiljöer men kan även i vissa sammanhang påverka möjligheten för etableringar för
energiproduktion eller för besöksnäringens nyttjande av områden.", som exempel på delmål
och insatser.
Mot bakgrund av att det i den regionala utvecklingsstrategin lyfts upp som prioriterade
områden är det områden som är intressanta och prioriterade för Region Jämtland Härjedalen
att arbeta med, bilda opinion i, och samla kunskap om. Utifrån det menar jag att det är viktigt
för Region Jämtland Härjedalen att i samråd med kommunerna och länsstyrelsen proaktivt gör
en fördjupad kunskapssammanställning kring de tänkbara effekterna på Storsjöns vattenmiljö
av en i närområdet belägen bearbetningsindustri av alunskiffer. Jag menar därför att regionala
utvecklingsnämndens beslut att föreslå regionfullmäktige att avslå motionen är fel och att
regionfullmäktige istället för bifalla motionen."
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