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Skriftlig spørsmål
om utvinning og eksport av uran
Til Finlands regjering
Mitt spørsmål går til Jan-Erik Enestam, og det gjelder kjernekraft og utvinning av uran. Kan
ministeren bekrefte at det foreligger søknad om rett til å utforske og utvinne uran fra to store
selskaper i Finland, selskapet Gogema og selskapet Agricultural Resources? Slik jeg har forstått
det, har fire vertsselskaper søkt om å starte uranutvinning i to områder. Kan du bekrefte at det
foreligger slike søknader?
Så et spørsmål til: Kan samarbeidsministeren også opplyse om det i finsk lovgivning finnes
noe som kan hindre eksport av uran, eksempelvis til Russland og til Litauen? Vi vet jo at den
finske regjeringen har en offisiell politikk om at man ønsker å lukke i alle fall en del av disse
kraftverkene som finnes i Russland og i Litauen.

Reykjavik, 26. oktober 2005
Rolf Reikvam (SV)

Svar fra Finlands regjering under sesjonen
Herr president! Jag ber om ursäkt men jag hörde inte ens hälften av frågan. Men jag kan försöka
svara såsom jag tror att jag hörde. När det gäller den andra delen av frågan är det alldeles klart
att Finland inte kommer att exportera uran till de länder som du nämnde. När det gäller första
delen av frågan, det jag hörde av den, är den tekniskt av sådan art att jag har inga möjligheter att
med de kunskaper jag nu har lämna ett svar. Om det passar så ska jag vara i kontakt med våra
myndigheter, och du ska få ett skriftligt svar.
Reykjavik, 26. oktober 2005
Jan-Erik Enestam
samarbetsminister

Svar avgitt av Finlands regjering 21. november 2005
Prospektering efter uran
Enligt Finlands minerallag är uran ett inmutningsbart mineral. Efter en paus på ca 20 år har
uran-prospekteringen återupptagits i Finland. Cogema/Areva, ett fransk statsägt bolag sökte och
beviljades reserveringar för inmutningar i Östra Nyland och Norra Karelen ¨r 2004. Det brittiska
företaget Agricola Resources Plc beviljades reserveringar i Norra Karelen och i Lappland detta
år.
Den 11 november 2005 ansökte Cogema/Areva om inmutningar i Östra Nyland och i Norra
Karelen. Belvedere Resources har i november 2005 ansökt om inmutningar i Lappland, där uran
är en av de eftersökta metallerna.

