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Miljö- och energidepartementet

Fastighetsverket
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103 16 Stockholm

Uppdrag att förvärva fast egendom

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Statens Fastighetsverk att för statens räkning förvärva
gruvfastigheten Blaiken 2:6 i Sorsele kommun, Västerbottens län.
Ärendet

Fastigheten Blaiken 2:6 i Sorsele kommun, Västerbottens län utgör ett
gruvområde som omfattar ett dagbrott, en påbörjad underjordsgruva i
anslutning till dagbrottet och ett anrikningsverk. Området består av stora
mängder moränmassor, gråberg och malm som innehåller sulfidmineraler
som genom oxidation vittrar i kontakt med syre. Gruvområdet behöver
saneras och reningsverksamheten drivs sedan 2012 av en konkursförvaltare
då ägarbolaget ansökte om konkurs. Konkursförvaltaren avvecklar för
närvarande sin verksamhet. Reningsverksamheten behöver dock upprätthållas till dess att fastigheten har sanerats för att inte föroreningarna ska
spridas. En genomgång av olika möjligheter till övertagande av fastigheten
har visat att ingen privat verksamhet är aktuell. Inte heller ett kommunalt
övertagande är aktuellt eftersom Sorsele, landets näst minsta kommun, inte
har de resurser som behövs. Staten har inte något verksamhetsutövaransvar
enligt 10 kap. miljöbalken, men bör inte lägga ansvaret för saneringen på
kommunen. En situation där konkursförvaltaren avvecklat sin verksamhet
utan att fastigheten överlåtits skulle innebära att staten oavsett ägande
behöver agera för att förhindra att föroreningarna sprids. Regeringen anser
att staten i detta fall bör förvärva fastigheten för att säkerställa en fortsatt
reningsverksamhet av fastigheten.
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Riksdagen har godkänt att regeringen förvärvar fastigheten Blaiken 2:6 i
Sorsele kommun med de ekonomiska åtaganden som följer av förvärvet
(prop. 2017/18:99, bet. 2017/18:FiU21, rskr. 2017/18:435).
Skälen för regeringens beslut

Regeringen anser att Statens fastighetsverk är den myndighet som är bäst
lämpad att förvärva gruvområdet för statens räkning. Statens fastighetsverk
förvaltar stora arealer skog och mark runt om i Sverige. Enligt myndighetens
instruktion 2 § (förordning (2007:757) med instruktion för Statens
fastighetsverk) ska myndigheten på uppdrag av regeringen genomföra
nybyggnation och ombyggnation av fast egendom samt för statens räkning
förvärva och avyttra fast egendom. Myndigheten ska också verka för att de
nationella miljökvalitetsmålen uppnås.
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