
Den svenska regeringen står inför det viktigaste klimatpolitiska 
beslutet under denna mandatperiod: att godkänna eller stoppa 
Vattenfalls försäljning av brunkolsverksamheten i Tyskland, 
en affär som kan få stora konsekvenser för det svenska och 
europeiska klimatarbetet.  

Vattenfalls tyska kolkraftverk hör till Europas värsta klimatbovar och regeringen har 
stoppat Vattenfalls planer på en fortsatt utbyggnad. På sikt innebär det att utsläppen 
minskar. Men det statliga bolaget vill istället sälja verksamheten och låta någon annan 
gå vidare med expansionen och öppna nya gruvor. Nu är frågan: ska regeringen tillåta 
en sådan försäljning? På spel står ökade utsläpp med upp till 1,2 miljarder ton koldioxid.

För Greenpeace är svaret självklart: Sverige ska ta ansvar och låta kolet ligga 
kvar i marken. Vi kräver att regeringen säkerställer att Vattenfalls planer på att sälja 
verksamheten inte leder till att nya gruvområden öppnas. Istället måste Sverige agera 
för att kolkraften fasas ut fram till 2030. 
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Den medeltida byn Griessen vid gränsen mot Polen. I bakgrunden Vattenfalls brunkolsgruva Jänschwalde.



Sedan början av 1990-talet äger Vattenfall fyra brunkolskraftverk i Tyskland. Samtliga tillhör de 
största källorna till utsläpp av koldioxid i Europa och tillsammans släpper de ut mer än vad hela 
Sverige gör sammanlagt. Eftersom det är oekonomiskt att frakta brunkol mer än några få mil, ligger 
kraftverken i direkt anslutning till fyndigheter av brunkol och tre av dem ligger vid en av Europas 
största fyndigheter: Lausitzfältet i sydöstra Tyskland. Brytningen av kolet sker i dagbrott som täcker 
en yta på tiotals kvadratkilometer.

Utöver de stora utsläppen av koldioxid har både kraftverken och gruvorna stor lokal 
miljöpåverkan och inverkan på invånarnas sociala villkor och hälsa. De främsta problemen är 
utsläpp av tungmetaller, ödeläggelse av skogar, jordbruk och våtmarker, tvångsförflyttning av 
människor, stor vattenkonsumtion, sänkning av grundvattnet och förorening av vattendrag, 
exempelvis floden Spree. 

Gruvplaner
Vattenfalls kraftverk i Lausitz är helt beroende av de fem områden i närheten där bolaget har 
tillstånd att bryta kol. Kolet i dessa beräknas kunna försörja verksamheten fram till 2025-2030 med 
utvinning på dagens nivå. För att kunna fortsätta längre, åtminstone fram till 2050, har Vattenfall 
planerat att öppna fem nya gruvområden som täcker hundra kvadratkilometer, en yta lika stor som 
Stockholm med närförorter. 

I marken ligger uppskattningsvis 1,2 miljarder ton brunkol som bolaget vill använda. Om det 
bränns i kraftverken kommer utsläppen av koldioxid att bli ungefär lika stora, 1,2 miljarder ton. För 
att få en uppfattning om storleken, kan de jämföras med utsläppen i hela Sverige 2014, cirka 55 
miljoner ton, eller med den utsläppsminskning som uppnås genom regeringens planerade höjning 
av energiskatten på bensin och diesel: cirka 0,6 miljoner ton per år.



I områdena finns idag sju byar som kommer att jämnas med marken och 3 000 invånare som 
tvångsförflyttas. Där finns också många jordbruk, skogar och våtmarker som kommer att schaktas 
bort och grävas ut, ner till 100 meters djup. 

Regeringen stoppar planerna
Planerna har väckt stark kritik i både Tyskland och Sverige. Att fortsätta med kolkraft fram till 2050 
är inte möjligt eftersom utsläppen av koldioxid i EU behöver minskas med 80-95 procent fram 
till dess. Protesterna fick den svenska regeringen att gripa in. I en överenskommelse i början av 
oktober 2014 enades Socialdemokraterna och Miljöpartiet om att expansionen av dagbrotten skulle 
avbrytas.

I praktiken innebär detta att Vattenfall måste anpassa sin verksamhet till det kol som finns i 
de gruvor där man redan har tillstånd att bryta. Ett rimligt antagande är att de äldsta kraftverken 
då skulle stängas kring 2020 och att de nyare kraftverken successivt minskar sin kolanvändning. 
Utsläppen från kraftverken skulle då minska snabbt och i linje med EU:s klimatmål.

Vattenfall vill sälja
En sådan utveckling behöver inte vara dramatisk för Vattenfall eller regionen. Den innebär en 
långsam avveckling av kolanvändningen. Många av anläggningarna närmar sig slutet av sin tekniska 
livslängd medan de nyare skulle kunna drivas vidare med minskad effekt. Det ger gott om tid att 
bygga ut de förnybara energikällorna och att genomföra andra reformer som skapar arbetstillfällen i 
regionen. 

Men Vattenfalls styrelse uppfattade regeringens beslut som ett hårt slag och gav genast 
i uppdrag åt ledningen att ”se över ägarstrukturen”. Bolaget har nu för avsikt att sälja hela 
brunkolsverksamheten, men under tiden rullar processen för att öppna nya gruvor vidare i 
Tyskland.

Regeringen duckar
När Vattenfall meddelade sitt beslut att försöka sälja verksamheten gick det tvärs emot regeringens 
överenskommelse och Miljöpartiets ambition. Ändå möttes det av försiktigt positiva reaktioner hos 
regeringen, som sa att den var öppen för en försäljning. 

Frågan gjordes till en del av det större ärendet om hur Vattenfall skulle styras och en grupp med 
fyra ministrar fick ansvaret: Ibrahim Baylan och Mikael Damberg från Socialdemokraterna samt 
Åsa Romson och Per Bolund från Miljöpartiet. Huvudansvaret ligger dock hos näringsminster 
Damberg. 

Under vintern och våren har debatten om en försäljning tilltagit. Regeringen menar nu att den är 
”positiv till översynen av ägarstrukturen” men inte kan ta ställning till en försäljning förrän det finns 
ett förslag från Vattenfall att ta ställning till. 

Konsekvenser
Regeringens beslut att stoppa expansionen av dagbrotten innebär att de pågående processerna 
för att öppna fem nya gruvområden ska avbrytas och att en långsiktig utfasning av 
brunkolsverksamheten är oundviklig. Som ett resultat av detta besparas atmosfären på utsläpp 
av 1,2 miljarder ton koldioxid. Samtidigt förhindras även rivning av byar, tvångsförflyttning av 
människor samt ödeläggelse av mark- och vattenområden. 



En försäljning av verksamheten skulle ändra allt detta. De planer som Vattenfall övergav, att öppna 
fem nya gruvområden och att driva kraftverken till åtminstone 2050, kan genomföras av en ny 
ägare. Som läget är nu, kommer inte tysk klimat- och energipolitik att lägga några hinder i vägen.

En rödgrön Nuon-affär?
För klimatet riskerar en försäljning alltså att bli mycket negativ. Men det är inte heller ekonomiska 
skäl som ligger bakom viljan att sälja. Såväl Vattenfalls styrelseordförande Lars G Nordström som 
finansanalytiker vid Swedbank och Danske Bank menar att det riskerar att bli en dålig affär. 

Enligt uppgifter i SvD Näringsliv kan den medföra en förlust med 30 miljarder kronor och 
vissa varnar för att den kan utvecklas till en rödgrön Nuon-affär. Farhågan stöds även av uppgifter 
från Näringsdepartmentet, som visar att vinsten från kraftverken under senare år har varit cirka tio 
miljarder kronor per år, medan försäljningsvärdet uppskattas till mellan 10 och 40 miljarder. 

Lars G Nordström har vid flera tillfällen istället motiverat försäljningen med att brunkolet har 
blivit en politisk belastning. Exempelvis uttryckte han sig så här i Dagens Industri: ”Det är en sådan 
imagebelastning, politiskt och mediemässigt, att det vore bra att hitta andra ägare till verksamheten.”

Regeringen och riksdagen avgör
En försäljning av brunkolsverksamheten är en så omfattande affär att den kräver ägarens 
godkännande. Regeringen kan göra det om affären ligger inom de ramar som riksdagen har 
bestämt. Riksrevisionen anser att den inte gör det och därmed bör det krävas ett riksdagsbeslut. 

Näringsminister Damberg har, innan Riksrevisionens utlåtande, sagt att regeringen bestämmer 
själv, men lovade att ”informera” riksdagen när det finns ett förslag att ta ställning till. Frågan är om 
oppositionen anser att det räcker. Budgetlagen kräver dessutom att försäljning av statlig egendom 
”ska genomföras affärsmässigt”, vilket verkar högst osäkert om det kan ske. 

Låt kolet ligga
De vetenskapliga slutsatser som FN:s klimatpanel IPCC har sammanställt är tydliga: globalt 
måste 80 procent av världens olja, kol och naturgas lämnas kvar i marken för att vi ska undvika 
katastrofala konsekvenser som drabbar hela jorden. I början av januari 2015 publicerade den 
ansedda tidskriften Nature en uppföljande studie som visar att minst 89 procent av brunkolet i 
Europa bör stanna i marken för att en uppvärmning med över två grader ska kunna undvikas. Detta 
måste få konsekvenser för verksamheter som baseras på att utvinna sådana bränslen. 

Greenpeace anser
Vattenfall och Sverige har ett ansvar för brunkolsverksamheten i Tyskland. Det vore oansvarigt 
att sälja verksamheten till företag som kan öppna nya gruvor, fortsätta att släppa ut stora mängder 
växthusgaser till 2050 och motverka omställningen till ett hållbart energisystem. 

Vattenfall och regeringen bör se situationen som en möjlighet att lämna 1,2 miljarder ton kol 
kvar i marken och ställa om en viktig del av Europas elförsörjning till förnybar energi. Greenpeace 
anser att Vattenfall ska behålla verksamheten och avveckla den långsiktigt med mål att kraftverken 
tas ur drift senast 2030. Om den säljs måste regeringen säkerställa att det inte leder till att nya 
gruvområden öppnas och att kraftverken inte drivs vidare efter 2030.
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