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FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRADE ÄGARDIREKTIV FÖR LKÄB

Villaägarnas Riksförbund har mot bakgrund av situationen i Kiruna, Maimberget och
Svappavaara i skrivelse den 8 december 2014 till Justitiedeparternent föreslagit förändrade
ersättningsregler vid expropriation, så att de som får sina bostäder inlösta av LKAB hålls
skadeslösa. Idag kan ett företag i Sverige, som köper in bostäder med hänvisning till
nuvarande ersättningsregler i expropriationslagen, låta dem som behöver flytta stå
merkostnaden för nya bostäder utöver lagstadgad ersättning. Förbundet har även föreslagit att
försäljning av fastigheter som sker p.g.a. inlösen på annans initiativ, ska vara
uppskovsskattefri1. Annars får småhusägare svårare att finansiera nya bostäder. Lagändringar
sker emellertid inte över en natt. Villaägarnas Riksförbund föreslår därför nu
kompletteringsvis att Regeringen förändrar ägardirektiven till LKAB. Då är det möjligt att
mera skyndsamt förändra ersättningsnivån till dem som tvingas flytta p.g.a. att gruvorna
utvidgas.

Situationen är den att det länge har varit konflikter mellan statliga gruvbolaget LKAB och
boende 1 Kiruna, Malmberget och Svappavaara, som tvingas flytta. LKAB vill riva bostäder
för att komma åt att bryta malm under samhällena. Många småhusägare arbetar dessutom för
LKAB. Det är ett synnerligen obehagligt dilemma för dem, när de tvingas att välja mellan risk
för negativ påverkan av yrkeskarriären och att kräva att hållas skadeslösa för husrivningarna.

Vid inlösen av fastighet, får ägaren en ersättning på marknadsvärdet plus 25 procent enligt
expropriationslagens ersättningsmodell. Det kan ju låta betryggande, men när lediga bostäder
saknas och nyproduktion krävs, innebär det att en småhusägare som får sitt hus inlöst, förlorar
pengar. En ersättning på marknadsvärdet plus 25 procent, når helt enkelt inte upp till
nybyggnadskostnaden. De som är ekonomiskt svagast, kan bli tvungna att lämna orten.
Mellanskillnaden upp till ett nytt hus, får de som tvingas flytta stå för själva. Likaså för
kapitalvinstskatten eller uppskovsskatten, vilket innebär ännu mindre pengar att köpa ny
bostad för. Expropriationslagen kompenserar inte heller hyresgäster för att de tvingas flytta

‘Inget tak för uppskovsbeloppet och inte heller någon skatt på uppskovsbeloppet.
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till nybyggda hyreslägenheter, som är tusentals kronor dyrare per månad. Drabbade
småhusägare och hyresgäster vill av förklarliga skäl inte betala de merkostnader som
exploatören LKAB orsakar dem. LKAB å sin sida vill inte betala småhusägares och
hyresgästers merkostnader, då lagstiftningen har gett bolaget fribrev från dessa kostnader.
Konflikten är därmed ett faktum.

Lagstiftningens ersättningsmodell fungerar inte och går stick i stäv med ekonomisk teori, då
den innebär att LKAB och andra exploatörer stoppar intäkterna i egen ficka, samtidigt som
räkningarna för samhällsomvandlingen till stor del skickas till småhusägare och hyresgäster.
LKAB behöver som exploatör helt enkelt inte ta de ekonomiska konsekvenserna fullt ut av
sina beslut om expansion av gruvor med åtföljande rivning av bostäder, utan kan låta
småhusägare, hyresgäster och andra stå för stora delar av kostnaderna. Det har uppstått vad
som med ekonomiska termer brukar betecknas som en extern effekt eller en externalitet. En
ersättningsmodell som innebär att det går att fatta beslut, som man själv tar intäkterna av, men
kan låta andra stå kostnaderna för, leder till samhällsekonomisk ineffektivitet.

En externalitet kan dock elimineras genom t.ex. lagstiftning eller som i förevarande fall nya
ägardirektiv, så att den som fattar beslut om åtgärden, även får stå den fulla kostnaden av
beslutet. Det enda rimliga är därför att finansieringen av nya bostäder - precis som i Tyskland
- i sin helhet tas ifrån den tillgång som exploateras, d.v.s. mineralen i marken. Statligt ägda
Vattenfall följer de tyska ersättningsreglerna vid sin brytning av stenkol i Tyskland. Det känns
därför rimligt och rättvist att expropriationslagen ändras så att LKAB som exploatör får stå
merkostnaden för nya bostäder i Sverige eller att ägardirektiven till bolaget förändras så att
samma effekt åstadkoms.

LKAB : s uppförandekod innehåller bl .a. följande.

“EKONOMISK HÅLLBARHET

LK4B har ett ansvar att förvalta Mahnfältens malmfyndigheter på ett ekonomiskt hållbart sätt.
Genom att vara ett effektivt och lönsamtföretag skapar vi värden för lokalsamhällena och ägaren,
svenska folket. Vår gruvverksamhet ger också möjlighet för fler människor attfå jobb och utkomst
på de orter där vi verkar.

SOCIAL HÅLLBARHET

LK4B bidrar till att skapa livskraftiga och attraktiva samhällen. 1 samhället är vi en
ansvarstagande aktör som förstår och är transparent med vår verksamhets påverkan på
omgivningen. Vi deltar i och engagerar oss i samhällets utveckling och omvandling där vår
verksamhet bedrivs. Våra medarbetare uppmuntras till att delta i föreningsliv och ta initiativ till
fördelför samhällets utveckling.”

Föreslagen förändring av lagstiftningen eller ägardirektiven, skulle innebära att LKAB blir
tvunget att följa sin egen uppförandekod, så att malmutvinningen kan ske utan att bolaget för
över kostnader för återuppbyggnaden av rivna bostäder på dem som tvingas flytta.

Genom förbundets förslag att förändra lagstiftningen eller ägardirektiven till LKAB, skulle en
förändring kunna åstadkommas för boende som idag drabbas av de undermåliga
ersättningsreglerna och LKAB:s låga ersättningsnivåer, där bolagets uppförandekod står i
bjärt kontrast till hur bolaget i praktiken agerar. Ett exempel på detta är Katarina Lundqvist
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och Håkan Häggqvist, som bor i ett småhus i Maimberget med sin ettåriga dotter Alva. 1
kvarteret är alla andra hus rivna, men de har svårt att flytta. för att skaffa sig ett liknande
boende i närområdet, krävs nya lån i milj onklassen och det går inte ihop med familjens
ekonomi. Då krävs det någon form av förändring av ersättningsnivån. Visst är det oerhört
positivt att LKAB genererar arbetstillfällen, men vari ligger rättvisan i att en familj ska
tvingas skuldsätta sig upp över öronen p.g.a. LKAB:s utvidgning av gruvverksamheten?

När det gäller försäljning av fastigheter p.g.a. inlösen på annans initiativ, är det motiverat att
även inkomstskattelagen ändras så att sådan försäljning är uppskovsskattefri. 1 annat fall får
småhusägare svårare att finansiera nya bostäder.

Om inget görs åt den bristfälliga lagstiftningen och låga ersättningsnivån, kommer många
rivna bostäder inte att ersättas med nya bostäder. Det går helt enkelt inte att bygga livskraftiga
eller attraktiva samhällen utan pengar. Gruvboom blir samhällsrivning. Det är emellertid
ingen bra bostadspolitik, så behovet av lagändring och förändrade ägardirektiv är uppenbart.
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Gupnar Jansson
Förbunddirektör
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