
 
 
Öppet brev – om brunkolsaffären    2016-06-21 
 
Hej Carin Jämtin! 
 
Stockholms Naturskyddsförening kontaktar dig med anledning av att du sitter i riksdagen och har din 
hemvist (valkrets) i Stockholm. 
 
Du har legat på för en bättre miljö- och klimatpolitik i flera olika sammanhang inom 
Socialdemokraterna senaste åren både på kommunal och på nationell nivå. Vi hoppas att du nu gör 
ditt allra bästa för att få dina partikamrater att värna klimatet i en högaktuell stridsfråga.  
 
Nu står, som du säkert vet, regeringen i ett synnerligen viktigt vägskäl gällande om Vattenfall ska 
tillåtas att sälja sin brunkolsbrytning vidare till en kontroversiell köpare eller om Vattenfall ska låta 
kolet stanna kvar i marken.  
 
Naturskyddsföreningen hade sin riksstämma i helgen och där gjordes ett mycket viktigt uttalande 
som vi vill att du tar del av. Nedan ses uttalandet.  
 
Naturskyddsföreningens uttalande på riksstämman: 
 
”Inom kort fattar regeringen beslut om Vattenfalls kolkraft och kolgruvor i Tyskland ska säljas till den 
tjeckiska köparen EPH. Blir denna försäljning av fortsätter exploateringen av kolet vilket innebär över 
en miljard ton mer koldioxidutsläpp. Det är lika mycket som hela Sverige släpper ut på omkring 20 
år!  
 
Naturskyddsföreningens riksstämma 2016 kräver att regeringen stoppar affären och avvecklar 
verksamheten ansvarsfullt. Kolet ska stanna i marken om regeringen menar allvar med att klimatet är 
mänsklighetens ödesfråga. Det är nu upp till bevis om Sverige ska vara en global förebild i 
klimatomställningen.  
 
Enligt en ny SIFO-undersökning vill 49 procent av svenskarna att regeringen ska stoppa affären, 
medan 27 procent vill sälja till EPH. Det är hög tid nu att regeringen lyssnar. Låt kolet stanna i marken 
och fira ytterligare en framgång med oss!” 
 
Med detta sagt vill vi i Stockholms Naturskyddsförening slutligen framföra ett glasklart budskap till 
dig Carin, som du i sin tur gärna får betona till dina partikollegor: Det finns miljöhänsyn inskrivet i 
Vattenfalls ägardirektiv och det finns inget som säger att denna miljöhänsyn kan övertrumfas av 
affärsmässiga villkor. Att hänvisa till miljöhänsyn vid en utebliven försäljning av brunkolet är alltså 
fullt legitimt. (läs en bra sammanställning om detta av Supermiljöbloggen här 
http://supermiljobloggen.se/nyheter/2016/05/regeringen-har-misstolkat-vattenfalls-agardirektiv)  
 
Med vänlig hälsning 
Anders Tranberg 
Ordförande, Stockholms Naturskyddsförening 
 
 
Stockholms Naturskyddsförening har över 20 000 medlemmar och är en lokalförening av 
Naturskyddsföreningen.  
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