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UMEÅ TINGSRÄTT
Mark- och miljödomstolen

DELDOM

Mål nr M 1012-09

2015-08-19
meddelad i Umeå

SÖKANDE
Boliden Mineral AB, 556231-6850, 932 81 Skelleftehamn
Ombud: Advokaterna Per Molander och Felicia Ullerstam,
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Box 1711, 111 87 Stockholm
MOTPARTER
1.
Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm
2.
Havs- och vattenmyndigheten, Box 11930, 404 39 Göteborg
3.
Länsstyrelsen Västerbotten, 901 86 Umeå
4.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 651 81 Karlstad
SAKEN
Tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet vid Rönnskärsverken i Skellefteå
kommun m.m.; nu fråga om godkännande av ekonomisk säkerhet
Avrinningsområde: 19/20 (mellan Kåge älv och Skellefte älv)
Koordinater (SWEREF 99 TM)
N= 7 186 140
N= 7 186 510
N= 7 186 550

E= 799 180
E= 798 330
E= 799 180

(Rönnskärsverken)
(djupt bergförvar)
(Rönnskärs hamn)

_____________
DOMSLUT
Mark- och miljödomstolen godkänner ingiven säkerhet i form av en av Nordea
utfärdad bankgaranti på 380 000 000 kr daterad 21 maj 2015 och en av Danske
Bank utfärdad bankgaranti på 380 000 000 kr daterad 22 maj 2015.

När denna dom vunnit laga kraft ska originalhandlingarna om bankgarantierna
överlämnas till Länsstyrelsen i Västerbottens län.
_____________

Dok.Id 222877
Postadress
Box 138
901 04 Umeå

Besöksadress
Nygatan 45

Telefon
Telefax
090-17 21 00
090-77 18 30
E-post: mmd.umea@dom.se
www.domstol.se

Expeditionstid
måndag – fredag
09:00-12:00
13:00-15:00
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BAKGRUND
I deldom den 5 juli 2013 i detta mål lämnade Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen, Boliden Mineral AB (bolaget) tillstånd till den nuvarande och i
framtiden utökade verksamheten vid Rönnskärsverken med en produktion av bland
annat 350 000 ton koppar per år samt att anlägga och driva ett djupt bergförvar
under Rönnskärsverkens industriområde för permanent lagring av kvicksilveravfall
och annat farligt avfall, intill en sammanlagd mängd av 400 000 ton torrvikt.

Avgörandet av frågorna om slutliga villkor för efterbehandling och återställning,
inklusive den partiella återställningen och den ekonomiska säkerheten för framtida
efterbehandlingsbehov sköts bland annat upp. Bolaget ålades att utföra en prövotidsutredning, U11, gällande föroreningssituationen och riskerna för människors
hälsa och miljön på kort och lång sikt i samtliga medier. Denna utredning, som
senast tre år efter lagakraftvunnen dom ska redovisas till mark- och miljödomstolen
ska kunna ligga till grund för att fastställa ett villkor om vilken ekonomisk säkerhet
som kan erfordras. En provisorisk föreskrift, P6, föreskrevs avseende den ekonomiska säkerheten där bolaget ålades att ställa säkerhet till ett värde av 760 000 000 kr
för kostnaderna för efterbehandling och andra återställningsåtgärder avseende den
medgivna verksamheten. Säkerheten ska ha getts in till mark- och miljödomstolen
för prövning inom fyra månader från det att dels tillstånd till verksamheten och
beslut i fråga om ekonomisk säkerhet föreligger, dels bådadera har vunnit laga kraft.
Deldomen den 5 juli 2013 överklagades och i Mark- och miljööverdomstolens dom
den 27 juni 2014 gjordes inga ändringar avseende den ekonomiska säkerheten.
Domen vann laga kraft den 25 juli 2014.

YRKANDEN M.M.
Boliden Mineral AB har ingett en ekonomisk säkerhet bestående av en bankgaranti
på 380 000 000 kr utställd av Nordea och en bankgaranti på 380 000 000 kr utställd
av Danske Bank och riktade till staten genom Länsstyrelsen i Västerbottens län.
Bolaget yrkar att mark- och miljödomstolen ska godkänna säkerheten.
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Naturvårdsverket och länsstyrelsen har haft invändningar mot formuleringar i
garantiåtagandena, framförallt kring punkt 3 gällande hur processen för ersättning
av en garanti med en ny garanti ska utformas. Bolaget har därefter gjort vissa
justeringar och inlämnat nya garantier för domstolens prövning enligt aktbil. 245
och 246.

DOMSKÄL
Mark- och miljödomstolen finner att den erbjudna säkerheten, såsom den efter
justeringarna slutligt utformats, är betryggande och att den kan godtas. Originalhandlingarna som utvisar bankgarantierna bör förvaras av Länsstyrelsen i Västerbottens län.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 425)
Överklagande senast den 9 september 2015.

Anders Alenskär

Henrik Bergström

_____________
I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Anders Alenskär, ordförande, och
tekniska rådet Henrik Bergström.

Bilaga 1

ANVISNING FÖR HUR MAN ÖVERKLAGAR
– DOM I MÅL DÄR MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN ÄR FÖRSTA INSTANS
Den som vill överklaga mark- och miljödomstolens dom ska göra detta skriftligen. Skrivelsen
ska skickas eller lämnas till mark- och miljödomstolen. Överklagandet prövas av Mark- och
miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.
Överklagandet ska ha kommit in till mark- och
miljödomstolen inom tre veckor från domens
datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen.
Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får
också motparten överklaga domen (s.k. anslutningsöverklagande) även om den vanliga tiden
för överklagande har gått ut. Överklagandet ska
också i detta fall skickas eller lämnas till markoch miljödomstolen och det måste ha kommit in
till mark- och miljödomstolen inom en vecka
från den i domen angivna sista dagen för överklagande. Om det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas.
För att ett överklagande ska kunna tas upp krävs
att Mark- och miljööverdomstolen lämnar prövningstillstånd. Det görs om:
1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det
slut som mark- och miljödomstolen har kommit
till,

DV 425 • Producerat av Domstolsverket • 2014-07

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att
bedöma riktigheten av det slut som mark- och
miljödomstolen har kommit till,
3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att
överklagandet prövas av högre rätt, eller
4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

Om prövningstillstånd inte meddelas står markoch miljödomstolens avgörande fast. Det är därför viktigt att det klart och tydligt framgår av
överklagandet till Mark- och miljööverdomstolen
varför klaganden anser att prövningstillstånd bör
meddelas.

Skrivelsen med överklagande ska innehålla
uppgifter om:
1. den dom som överklagas med angivande av markoch miljödomstolens namn samt datum för domen och målnummer,
2. den ändring av mark- och miljödomstolens dom
som klaganden vill få till stånd,
3. grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket
avseende mark- och miljödomstolens domskäl enligt klagandens mening är oriktiga,
4. de omständigheter som åberopas till stöd för att
prövningstillstånd ska meddelas, samt
5. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas
med varje bevis.

Har en omständighet eller ett bevis som åberopas
i Mark- och miljööverdomstolen inte lagts fram
tidigare, ska klaganden förklara anledningen till
omständigheten eller beviset inte åberopats i
mark- och miljödomstolen. Skriftliga bevis som
inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med
överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett
förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska
han eller hon ange det och skälen till detta. Klaganden ska också ange om han eller hon vill att
motparten ska infinna sig personligen vid huvudförhandling i Mark- och miljööverdomstolen.
Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden
eller hans/hennes ombud.
Om ni tidigare informerats om att förenklad
delgivning kan komma att användas med er i
målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt också
komma att användas med er i högre instanser om
någon överklagar avgörandet dit.
Ytterligare upplysningar lämnas av mark- och miljödomstolen. Adress och telefonnummer finns på
första sidan av domen.

www.domstol.se

