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SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY

YTTRANDE
2008-08-19 Dnr 614-207-07 Rf
Umeå Tingsrätt
Miljödomstolen
Box 138
901 04 Umeå

Ansökan om fortsatt och utökad verksamhet vid Aitikgruvan, Boliden
Mineral AB, Gällivare kommun (nr M 2498-06)
Naturvårdsverket har fått aktbilaga 105 för yttrande.
Naturvårdsverkets inställning
Naturvårdsverket vidhåller vad som anförts i verkets yttrande den 17 april 2008.
Utveckling av Naturvårdsverkets talan
Med anledning av vad bolaget anfört under ”1. Moderbolagsborgen” vill verket
göra följande ytterligare förtydligande.
Det anges i ”Ett utvidgat miljöansvar” (prop. 2006/2007:95 s 108-109): ”Därför
bör det framgå att en erbjuden säkerhet inte behöver godtas med mindre än att
den visas vara betryggande för sitt ändamål. Självfallet måste
osäkerhetsmomenten i varje prövning leda till en motsvarande försiktighet i
värderingen… Behovet av den vägledning som efterfrågats i remissvaren kan
antas bli störst i fråga om de mer svårbedömda säkerheterna. Det ligger i sakens
natur att det då också är svårt att göra någon generell bedömning av om de skall
godtas och hur de skall värderas. Värdet av en moderbolagsborgen är
exempelvis beroende av moderbolagets ställning.”
Det anges klart och tydligt i förarbetena att lagstiftarens uppfattning är att
moderbolagsborgen är en svårbedömd säkerhet. En säkerhet ska inte godtas om
den inte visas vara betryggande för sitt ändamål. Enligt Naturvårdsverkets
bedömning har inte bolaget visat att den föreslagna säkerheten är skyddad vid en
konkurs, tillgänglig och enkel att realisera när den behöver tas i anspråk.
När det gäller reservering av tillgångar genom bokföringsåtgärder vill
Naturvårdsverket hänvisa till Miljööverdomstolens dom den 22 december 2003 i
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mål nr M 10565-02 (Zinkgruvan). Miljööverdomstolen uttalade (s 9) att det inte
kan anses tillräckligt att ett bolag gör fortlöpande avsättningar i bokslutet.
Avslutningsvis vill Naturvårdsverket påpeka att det åligger tillsynsmyndigheten
att bevaka att bolaget följer de villkor som gäller för verksamheten.
Tillsynsmyndigheten har alltså att bevaka även säkerheten oavsett bolagets
prognoser och åtaganden.

________
Beslut om detta yttrande har fattats av enhetschefen Annika Jansson.
Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit XX och Ann-Marie
Fällman, den sistnämnda föredragande.
För Naturvårdsverket

Annika Jansson
Ann-Marie Fällman
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