
 

 

 

Att: Näringminister Mikael Damberg 

Miljö- och klimatminister Åsa Romson 

 Finansmarknadsminister Per Bolund 

 Energiminister Ibrahim Baylan 

____________________________________________________________________

 

2 november 2015 

 

Bästa Mikael Damberg, Åsa Romson, Per Bolund och Ibrahim Baylan,  

 

Vi skriver till er med anledning av att Greenpeace Norden har fått besked från Citigroup om  

att vi har blivit uteslutna som potentiell budgivare i den försäljningsprocess som Vattenfall  

nu genomför av den tyska brunkolsverksamheten. 

 

Regeringen har tidigare klargjort att “ägaren kan ta ställning till en affär om Vattenfalls 

brunkolsverksamhet först när den presenteras.” Vi vill uppmärksamma er på att den  

försäljningsprocess som nu pågår inte innefattar några krav för att säkerställa att  

försäljningen sker på ett miljömässigt eller socialt ansvarsfullt sätt.  

 

Det bud regeringen kommer att få på sitt bord riskerar därmed att vara helt baserat på  

kortsiktiga vinstintressen för företaget utan hänsyn till de samhällsekonomiska  

konsekvenserna. 

 

Den 20 oktober lämnade Greenpeace Norden in ett ”Statement of interest” till Citigroup där  

vi klargjorde våra avsikter med ett potentiellt förvärv av den tyska brunkolsverksamheten  

och juridisk ägandeform för detsamma. Vårt förslag innebar att ta största möjliga hänsyn  

till den miljömässiga och sociala utvecklingen samt de samhällsekonomiska effekterna vid  

en försäljning. 

 

I fredags fick vi besked från Citigroup om att vi uteslutits från processen. Den förklaring som 

ges är att vi inte har  för avsikt att agera som budgivare. Vi kan inte tolka detta besked som  

annat än godtyckligt. 

 

Det är vår övertygelse att beskedet baseras på det faktum att vårt förslag syftar till  

att ta största möjliga miljömässiga och sociala ansvar. Citigroup har i ett underlag  

som skickats till Greenpeace gjort mycket tydligt att Vattenfall har för avsikt att i  

slutändan välja det kommersiellt mest attraktiva budet och att det viktigaste kriteriet  

för vid urval av köpare därför är värdemaximering. Bland kriterierna återfinns inte  

ett enda som avser miljömässigt eller socialt ansvarstagande.  
 

Eftersom Vattenfall inte ställer några krav på miljökriterier i budgivningen anser vi att  

bolaget bryter mot sina direktiv att vara ledande i utvecklingen mot en miljömässigt hållbar  

energiproduktion.  

 

Vi kräver därför att regeringen avbryter försäljningen och säkerställer miljömässigt och  

socialt ansvarstagande i sin styrning av Vattenfalls verksamhet. För att förhindra att nya  

brunkolsgruvor öppnas i Tyskland med stora miljömässiga och samhällsekonomiska  

kostnader som följd måste regeringen nu ingripa i den pågående försäljningsprocessen  

och tydliggöra vilka miljömässiga och sociala krav som Vattenfall bör ställa på en 

potentiell köpare. 

 

http://www.greenpeace.org/sweden/Global/sweden/klimat/dokument/2015/Vattenfall_Statement_of_Interest.pdf


 

Med anledning av detta ber vi statsråden att svara på följande frågor: 

 

I Vattenfalls ägardirektiv anges att bolaget ska “affärsmässigt bedriva energiverksamhet så att  

bolaget är ett av de bolag som leder utvecklingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion”.  

Anser regeringen att Vattenfall agerar enligt direktivet även om man inte ställer miljömässiga  

och sociala krav vid försäljningen av brunkolsverksamheten? 

 

Tänker regeringen agera för att Vattenfall ställer sociala och miljömässiga krav vid försäljningen? 

Med vänlig hälsning,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greenpeace Nordic, Box 15164, 104 65 Stockholm. www.greenpeace.se 

Annika Jacobson  

Chef Greenpeace Sverige 

070-542 08 90 

annika.jacobson@greenpeace.org 
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