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Landstingsstyrelsen

Ansvar för miljörelaterade aspekter

Föredragande landstingsråd: Chris Heister

ÄRENDET
WÅAB ställer i sin skrivelse frågan om det är bolaget eller ägaren Stockholms läns
landsting som kan anses ha ansvaret för miljöskulder som kan uppstå som en följd av
bolagets verksamhet samt anför att detta är en fråga av intresse för alla landstingets
bolag.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att anse skrivelsen från Waxholms Ångfartygs AB besvarad genom förvaltningens
skrivelse.
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Waxholms Ångfartygs AB har i skrivelse den 12 juni 2007 (bilaga) om vem som
kan anses ha ansvaret för miljöskulder som kan uppstå som en följd av bolagets verksamhet samt anför att detta är en fråga av intresse för alla landstingets bolag.

Ärendet har remitterats till landstingsdirektören.

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 9 oktober 2007 föreslagit landstingsstyrelsen besluta att besvara skrivelsen enligt följande.
Verksamhetsutövaren har ansvar för miljöskulder som uppstår på grund av verksamheten. Det innebär att Stockholms läns landsting har ansvar för miljöskulder som
uppstått från landstingets verksamheter innan bolagisering ägde rum samt att bolagen
har ansvar för de miljöskulder som uppstår från verksamheten från och med det att
bolaget bildades. Waxholmsbolaget har i sin egenskap av bolag ansvar för de miljöskulder som uppstått från bolagets verksamhet sedan bolaget bildades.
Det av Waxholmsbolagets revisorer presenterade övervägandet, om att eventuellt
göra en avsättning för miljöskuld, bör ske genom att bolagets revisor kontaktar
Landstingshuset i Stockholms AB:s huvudrevisor samt avdelningen Koncernredovisning på landstingsstyrelsens förvaltning, för genomgång av sakläget.
Miljökonsekvenser av beslutet
Verksamhetsutövaren är den som har ansvar för och möjlighet att fatta beslut och
genomföra aktiviteter för att förebygga att miljöskulder uppstår. Det är därför positivt ur miljösynpunkt att det tydliggörs att ansvaret för miljöskulder hamnar hos
verksamhetsutövaren. På så sätt ökar incitamentet hos verksamhetsutövaren att vidta
åtgärder som förhindrar större miljöskulder framöver.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 21 november 2007.

