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ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
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PARTER 

 

Klagande 
Arica Victims KB, 969764-2917 

c/o ombuden 

  

Ombud: Professorn Jonas Ebbesson samt advokaterna Göran Starkebo och Johan 

Öberg 

Carat Advokatbyrå AB 

Box 7588 

103 93 Stockholm 

 

Motpart 
Boliden Mineral AB, 556231-6850 

932 81 Skelleftehamn 

  

Ombud: Advokaterna Robin Oldenstam, Christoffer Monell och Cecilia Darrell 

Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB 

Box 2235 

403 14 Göteborg 

 

SAKEN 

Skadestånd  

___________________ 

 

HOVRÄTTENS DOMSLUT 

1. Hovrätten fastställer tingsrättens domslut. 

2. Arica Victims KB, som ska stå sina egna kostnader i hovrätten, ska ersätta Boliden 

Mineral AB för dess rättegångskostnader i hovrätten med 3 702 609 kr, varav 

3 535 725 kr avser ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för 

hovrättens dom tills betalning sker.  

___________________ 
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YRKANDEN M.M. I HOVRÄTTEN 

 

Arica Victims KB (Arica Victims) har yrkat att hovrätten med ändring av tingsrättens 

dom ska förplikta Boliden Mineral AB (Boliden) att till Arica Victims betala 

102 375 152 kr jämte ränta enligt 4 och 6 §§ räntelagen till dess full betalning sker, på 

87 970 608 kr från den 14 september 2013 och på 14 404 544 kr från den 18 juni 2014. 

Arica Victims har vidare yrkat att hovrätten ska befria Arica Victims från skyldigheten 

att ersätta Boliden för rättegångskostnad vid tingsrätten samt förplikta Boliden att 

ersätta Arica Victims för rättegångskostnad vid tingsrätten med där yrkat belopp.  

 

Boliden har bestritt Arica Victims yrkanden.  

 

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i hovrätten.  

 

HANDLÄGGNINGEN I HOVRÄTTEN 

 

Parterna har inför huvudförhandlingen i hovrätten kommit överens om vilka frågor 

som hovrätten har att ta ställning till. De första frågorna rör tillämplig lag, tvistiga 

överlåtelser och preskription.    

 

HOVRÄTTENS DOMSKÄL 

 

Tillämplig lag 

 

I ett fall som det förevarande, där det finns anknytning till mer än ett land, uppkommer 

frågan vilket lands lag som ska tillämpas. När det gäller skadeståndsskyldighet i 

utomobligatoriska förhållanden regleras lagvalet för svenskt vidkommande i en EU-

förordning, benämnd Rom II-förordningen. Emellertid tillämpas förordningen endast 

på skadevållande händelser som har inträffat den 11 januari 2009 eller senare. De 

händelser som är aktuella i detta mål inträffade tidigare. Svaret på frågan vilken lag 
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som ska tillämpas i målet beror därför av vilka lagvalsregler för utomobligatoriskt 

skadeståndsansvar som gällde i Sverige före den 11 januari 2009. 

 

Någon allmän lagbestämmelse i ämnet fanns inte, bara vissa bestämmelser för 

särskilda områden. Det ledande rättsfallet var NJA 1969 s. 163. Där uttalade Högsta 

domstolen att såsom allmän regel fick anses gälla att skadeståndsskyldighet i 

utomobligatoriska förhållanden skulle bedömas i överensstämmelse med den 

materiella lagen i det land där den skadegörande handlingen hade företagits. Genom 

uttalandet bekräftade Högsta domstolen den regel, lex loci delicti commissi, som hade 

tillämpats i tre rättsfall från 1930-talet, NJA 1933 s. 364, NJA 1935 s. 585 och NJA 

1936 s. 291. Från senare tid märks också NJA 1990 s. 734.  

 

Alla rättsfallen gällde situationer där den skadeorsakande händelsen och skadan hade 

inträffat i samma land. Högsta domstolen uttalade sig inte i något av målen om vad 

som skulle gälla när skadan hade inträffat i ett annat land än det land där skadan hade 

orsakats. Frågan är hur Högsta domstolen skulle ha behandlat en sådan distansskada, 

om den hade aktualiserats innan Rom II-förordningen blev tillämplig. Möjligen finns 

ett svar i rättsfallet NJA 1986 s. 712, som gällde en tvist om utomobligatoriskt 

skadeståndsansvar mellan en dansk köpare och en svensk underleverantör till den 

svenska säljaren. I målet tillämpade Högsta domstolen svensk skadeståndsrätt, trots att 

skadan hade inträffat i Danmark. Dock utvecklas inte skälen för lagvalet. 

 

I litteraturen lämnades olika förslag om vilken regel som borde gälla för distansskador 

och de rättslärda kan inte sägas ha varit eniga om någon viss regel med annan innebörd 

än huvudregeln.  

 

Rättsfallet NJA 1969 s. 163, gällde en bilolycka i Nederländerna. Vid en omkörning 

for den omkörande bilen av vägen och kolliderade med ett träd. Den skadelidande, som 

var passagerare i den omkörande bilen, ville att svensk rätt skulle tillämpas; hon ansåg 

att den var förmånligare för henne än nederländsk rätt. Högsta domstolen tillämpade 

nederländsk rätt. Detta ställningstagande innebar att domstolen inte anslöt sig till den 

princip som tingsrätten nu har tillämpat, nämligen att den lag ska väljas som är 
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förmånligast för den skadelidande. Inte heller följde Högsta domstolen ett förslag som 

hade framlagts i litteraturen om att låta den skadelidande välja tillämplig lag.  

 

I rättsfallet höll Högsta domstolen öppet för att principen om lex loci delicti commissi 

skulle ha kunnat frångås, om det i ett enskilt fall hade funnits omständigheter som 

anknöt det rättsförhållande som hade uppkommit genom olyckan till ett annat lands 

lag. Vilka dessa omständigheter skulle kunna vara framgår inte av domskälen. De 

omständigheter som förelåg i målet visade på stark anknytning till Sverige. Föraren av 

den omkörande bilen och den skadade passageraren var svenska medborgare med 

hemvist i Sverige. Bilen ägdes av föraren och den var registrerad i Sverige. Resan 

påbörjades i Sverige och var avsedd att avslutas där. Dessa omständigheter var alltså 

inte tillräckliga för att Högsta domstolen skulle frångå principen. Mot den bakgrunden 

finns det anledning att betvivla att den omständigheten att skadan uppkommit i ett 

annat land än det land där den skadeorsakande händelsen inträffat skulle ha föranlett 

Högsta domstolen att frångå den allmänna regeln om lex loci delicti commissi. Än 

mindre finns det underlag för att fastslå vilken lagvalsregel Högsta domstolen skulle ha 

tillämpat i stället. 

 

Visst stöd för att huvudregeln var tillämplig på distansskador finns i det nyss nämnda 

rättsfallet NJA 1986 s. 712, låt vara att det inte refererades på lagvalsfrågan. 

 

Arica Victims har hänvisat till tre speciallagar från 1970-talet med anknytning till 

miljöområdet där lagvalet regleras annorlunda. Dock är att märka att dessa tre lagar rör 

förhållandet mellan Sverige och andra nordiska länder. Det finns en lång tradition att 

reglera lagvalsfrågor mellan de nordiska länderna annorlunda än i de allmänna 

reglerna. Dessa lagar tillåter ingen särskild slutsats om lagvalet i förhållande till länder 

utanför Norden. Det är också att märka att principen om lex loci delicti commissi 

bekräftades i NJA 1990 s. 734, dvs. efter de tre lagarnas tillkomst. Även NJA 1986 s. 

712 ligger i tiden efter dessa lagar. 
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Slutsatsen av det anförda är att den lagvalsregel som ska tillämpas i målet är lex loci 

delicti commissi. Frågan är då var den verksamhet som påstås ha orsakat skadorna i 

målet har bedrivits.  

 

Vad som ska bedömas är ett händelseförlopp som har varit utsträckt i både tid och rum. 

Olika moment har följt efter varandra och i varierande grad påverkat det som har lett 

till de påstådda skadorna. Avgörande för lagvalet bör vara sådana handlingar och 

underlåtelser som kan tillskrivas Boliden; målet gäller Bolidens skadeståndsansvar. 

Det gravitationscentrum som det har varit tal om i målet måste vara centrum för de 

skadeorsakande händelserna. Detta centrum får lokaliseras med hänsyn till var de 

kvalitativt viktiga momenten har sin tyngdpunkt snarare än efter kvantitativa kriterier. 

 

Händelseförloppet innefattade ett antal förberedande åtgärder som Boliden vidtog eller 

borde ha vidtagit. Boliden undersökte olika möjligheter att ta hand om 

våtverksslammet och överlade om detta med olika myndigheter, framför allt 

Naturvårdsverket och länsstyrelsen. Detta skedde bl.a. i en särskilt inrättad 

samrådsgrupp, som sammanträdde på olika ställen i Sverige. När Bolidens intresse så 

småningom koncentrerades till möjligheten att avyttra slammet vidtogs åtgärder för att 

hitta köpare. Bl.a. förekom kontakter med Bolidens agent Rudolfo Neef Walsen i 

Chile. När valet hade fallit på Promel undersöktes detta företags lämplighet. Rolf 

Svedbergs första resa till Arica får ses som ett led i detta arbete. De hittills beskrivna 

åtgärderna hade sin tyngdpunkt i Sverige. I den mån Boliden underlät att vidta åtgärder 

i detta skede, hade även dessa underlåtelser sin tyngdpunkt i Sverige. 

 

Även den beslutsprocess som utmynnade i avtalet om att Promel skulle överta 

våtverksslammet – och som innefattade en provsändning av våtverksslam till Arica – 

hade för Bolidens del sin tyngdpunkt i Sverige.  

 

Våtverksslammet lastades på fartyg i Rönnskärsverkens hamn och skeppades ut 

därifrån i tre omgångar. Inför den andra skeppningen reste Rolf Svedberg på nytt till 

Arica. Han konstaterade där att bearbetningen av våtverksslammet inte hade kommit i 

gång med full kapacitet. Efter hans återkomst till Sverige meddelade Promel att 
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upparbetningen var i full gång. Därefter genomfördes den andra skeppningen. I mars 

1985 besökte Arne Björnberg Arica, varefter den tredje skeppningen kom till stånd. 

För Bolidens del får händelseförloppet alltjämt anses ha haft sitt centrum i Sverige. 

 

Promel tog emot våtverksslammet i Arica, inhämtade erforderliga tillstånd och lade 

upp slammet på Sitio F. Boliden medverkade inte i dessa åtgärder. 

 

Efter den tredje skeppningen betalade Boliden det som återstod att betala till Promel. 

Kontakterna mellan bolagen upphörde därefter. 

 

Våtverksslammet flyttades 1998 från Sitio F längre ut i öknen, där det täcktes med 

plast, jord och grus. 1999 inhägnades Sitio F och marken täcktes med lera. 

 

Arica Victims har gjort gällande att Boliden borde ha följt upp vad som hände med 

våtverksslammet efter skeppningarna till Arica och att bolaget borde ha vidtagit 

åtgärder med anledning av brister som kunnat uppdagas. Som tänkbara åtgärder har 

Arica Victims angett att Boliden kunde ha uppmärksammat chilenska myndigheter på 

det olämpliga i att bygga bostadsområden i omedelbar närhet av Sitio F. Vidare borde 

Boliden ha återimporterat slammet när det visade sig att mottagaren inte förmådde 

förvara det på ett säkert sätt. Vissa åtgärder som hade kunnat bli aktuella i detta skede 

skulle sannolikt ha vidtagits i Chile, låt vara att kontakt med chilenska myndigheter 

kunnat tas från Sverige och att en återimport skulle ha beslutats i Sverige. Eventuella 

underlåtelser av Boliden i dessa hänseenden är inte ägnade att förskjuta centrum för de 

skadeorsakande händelserna från Sverige. 

 

Sammanfattningsvis anser hovrättens att händelseförloppet, innefattande den påstådda 

vårdslöshet som Arica Victims lägger till grund för sitt yrkande om skadestånd från 

Boliden, har sitt centrum i Sverige. Därför ska svensk skadeståndsrätt tillämpas i 

målet. 
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Tvistiga överlåtelser 

 

Hovrätten delar tingsrättens uppfattning att det står klart att privatpersonerna 436 och 

557 har avsett att rikta sina anspråk mot det bolag som hade exporterat 

våtverksslammet, dvs. Boliden Mineral AB. Det saknas därför anledning att ogilla 

någon del av käromålet på grund av brister i dessa överlåtelser.   

 

Preskription 

 

En följd av lagvalet är att svensk rätt ska tillämpas på frågan om Arica Victims anspråk 

är preskriberat. 

 

Preskriptionslagen (1981:130) gäller i fråga om preskription av fordringar, i den mån 

inte annat följer av vad som är särskilt föreskrivet (se 1 §). Enligt 2 § första stycket 

preskriberas en fordran tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts 

dessförinnan. I andra stycket föreskrivs ett undantag för vissa konsumentfordringar; för 

dessa fordringar är preskriptionstiden tre år. Om preskriptionen har avbrutits, löper en 

ny preskriptionstid enligt 2 § på det sätt som anges i 6 och 7 §§. Enligt 8 § första 

stycket innebär preskription att borgenären förlorar rätten att kräva ut sin fordran. 

 

På skadeståndsrättens område finns speciallagar som reglerar preskription annorlunda 

än preskriptionslagen, t.ex. produktansvarslagen. Ingen sådan lag är tillämplig på 

anspråken i målet. Det är alltså preskriptionslagens bestämmelse om tioårig 

preskription som ska tillämpas.  

 

Parterna är överens om att preskriptionsavbrott har skett den 4 februari 2013 i fråga om 

privatpersonerna 1–708 och den 18 juni 2014 i fråga om privatpersonerna 709–826. 

Frågan är om kraven då var preskriberade. 

 

I fråga om skadestånd anses fordringen uppkommen vid den skadeorsakande 

händelsen, se t.ex. Bengtsson-Strömbäck, Skadeståndslagen. En kommentar, 6 uppl. 

2018, s. 21. 
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Att preskriptionstiden räknas från den skadeorsakande händelsen kan medföra att ett 

skadeståndskrav preskriberas innan någon skada har inträffat eller kunnat uppfattas av 

den skadelidande. Skulle skada uppstå senare, har den skadelidande ingen möjlighet att 

anställa ett rättsligt grundat krav. Det kan naturligtvis uppfattas som otillfredsställande 

att en skadeståndsfordran är preskriberad när en skada upptäcks långt i efterhand.   

Emellertid är det ett medvetet ställningstagande från lagstiftaren, se prop. 1979/80:119 

s. 49. Preskription har olika funktioner som lagstiftaren har att beakta. Den nu 

diskuterade regeln motiveras av att ingen ska behöva räkna med att bli 

skadeståndsskyldig för ett handlande som ligger mer än tio år tillbaka i tiden, när han 

eller hon inte tidigare har blivit utsatt för krav, se Hellner-Radetzki, Skadeståndsrätt, 9 

uppl. 2014, s. 401.   

 

Arica Victims har gjort gällande att en beräkning av preskriptionstiden med 

utgångspunkt från den skadevållande händelsen i detta fall strider mot rätten till rättvis 

rättegång enligt artikel 6 i Europakonventionen. Preskriptionsreglerna är emellertid 

inte någon processuell reglering utan en reglering av den materiella rätten. Inget 

hindrar en skadelidande från att få en talan om ett preskriberat anspråk prövad. En 

talan om en preskriberad fordran ska inte avvisas utan avgöras efter en materiell 

prövning, men talan kommer då att ogillas om gäldenären gör en preskriptions-

invändning. Hovrätten anser därför att den ifrågasatta tillämpningen av 

preskriptionsreglerna inte strider mot Europakonventionen. 

  

 

Frågan är då om det finns någon möjlighet att tolka preskriptionsbestämmelserna på ett 

mer flexibelt sätt, exempelvis genom att knyta preskriptionstidens början till den 

skadelidandes kännedom om skadan så som framförts i målet. Hovrätten anser inte att 

det är en framkomlig väg. Preskriptionsreglerna är klart utformade och deras innebörd 

är ytterligare preciserad genom fast praxis med stöd i förarbetena. Att i ett särskilt fall 

göra avsteg från vad som sålunda är fastlagt skulle innebära att man urholkar 

förutsägbarheten i den materiella rätten – en förutsägbarhet som är av centralt värde i 

en rättsstat. Om man skulle knyta preskriptionstidens början till den skadelidandes 

kännedom om skadan, borde man räkna preskriptionstiden från den tidpunkt då det var 



  Sid 9 

HOVRÄTTEN FÖR 

ÖVRE NORRLAND 
DOM 
2019-03-27 

T 294-18 

  

 

möjligt för den skadelidande att få kännedom om skadan. Som Boliden har utvecklat 

borde den tidpunkten ha inträffat under 1998. Privatpersonernas anspråk skulle i ett 

sådant fall ha varit preskriberade. 

 

När det handlande som har lett till skada har pågått under en längre tid, räknas 

preskriptionstiden från den tidpunkt då skadeförebyggande åtgärder senast hade kunnat 

vidtas, dvs. när handlandet upphörde. När skada orsakats genom underlåtenhet, är det 

på motsvarande sätt fråga om ett skadegörande beteende som fortgår under en längre 

tid. Även i denna situation räknas därför preskriptionstiden från den tidpunkt då 

skadeförebyggande åtgärder senast kunnat vidtas. Se om detta Hellner-Radetzki, a.a., 

s. 401 f. 

  

Preskriptionsfrågan får bedömas mot bakgrund av det händelseförlopp och den 

påstådda vårdslöshet som Arica Victims lägger till grund för sitt yrkande om 

skadestånd från Boliden. Det handlar alltså om åtgärder av Boliden som i allt 

väsentligt ligger i tiden kring 1984 och 1985. Emellertid tillkommer eventuella skador 

som har orsakats av att Boliden har underlåtit att agera under tiden efter det att 

våtverksslammet hade skeppats till Arica. Frågan är när dessa underlåtna åtgärder 

senast hade kunnat vidtas. Arica Victims har gjort gällande att Boliden alltjämt är 

skyldigt att vidta skadeförebyggande åtgärder. Dock skulle enligt hovrättens mening 

Boliden knappast ha kunnat vidta verkningsfulla åtgärder med skadeförebyggande 

verkan efter det att våtverksslammet hade flyttats från Sitio F och detta område hade 

sanerats. Utgångspunkten för preskriptionsfristen får därför anses infalla någon gång 

under 1999. Det innebär att alla privatpersonernas anspråk är preskriberade. 

 

Arica Victims härleder sin rätt från privatpersonerna. Eftersom deras anspråk är 

preskriberade ska Arica Victims talan ogillas.    

    

Rättegångskostnader 

 

Boliden har som vinnande part rätt till ersättning av Arica Victims för sina 

rättegångskostnader både vid tingsrätten och i hovrätten. Hovrätten gör ingen annan 
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bedömning än tingsrätten såvitt avser kostnaderna där. Vad Boliden har yrkat i 

hovrätten är skäligt med hänsyn till målets storlek och komplexitet.  

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B 

Överklagande senast 24 april 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I avgörandet har deltagit hovrättspresidenten Erik Sundström (ordförande), f.d. 

hovrättspresidenten Anders Iacobaeus, f.d. justitierådet Severin Blomstrand (referent) 

och tf. hovrättsassessorn Sofie Sundström.  
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PARTER 

 

Kärande 
Arica Victims KB, 969764-2917 

c/o Carat Advokatbyrå AB 

Box 7588 

103 93 Stockholm 

  

Ombud: Professorn Jonas Ebbesson samt advokaterna Johan Öberg 

och Göran Starkebo   

Carat Advokatbyrå AB 

Box 7588 

103 93 Stockholm 

   

Svarande 
Boliden Mineral AB, 556231-6850 

932 81 Skelleftehamn 

 

Ombud: Advokaterna Robin Oldenstam, Christoffer Monell och  

Marcus Irajinia Berglie 

Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB 

Box 2235 

403 14 Göteborg 

  

 ______________________ 

 

DOMSLUT 

 

1.  Den av Arica Victims KB förda talan lämnas utan bifall. 

  

2.  Arica Victims KB ska som ersättning för rättegångskostnad till Boliden Mineral AB 

betala med ränta på varje belopp enligt 6 § räntelagen (1975:635) från denna dag till 

dess betalning sker  

 a) 23 939 830 kr, varav 21 053 070 kr utgör ombudsarvode, 

b) 1 468 034 USD och 2 227 Euro eller motsvarande belopp i svensk valuta enligt 

kursen på betalningsdagen.  

______________________ 
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SAMMANFATTNING 

Arica Victims KB har från 796 chilenska medborgare, privatpersonerna, övertagit 

anspråk på skadestånd som de riktat mot Boliden Mineral AB. Bakgrunden är att 

Boliden under 1980-talet till ett chilenskt bolag, Promel, överlåtit en restprodukt från 

mineralutvinning i Sverige. Denna restprodukt, våtverksslam, som innehöll arsenik och 

andra metaller, transporterades till staden Arica i Chile, där den togs om hand av det 

chilenska bolaget. I målet har Arica Victims yrkat skadestånd av Boliden för att 

privatpersonerna skadats av våtverksslammet. Boliden har motsatt sig att betala 

skadestånd.  

 

De skador som privatpersonerna begär ersättning för och har överlåtit till Arica 

Victims utgörs av halter av arsenik över viss nivå som vid ett tillfälle uppmätts i deras 

urin samt förgiftning orsakad av en kombination av en mängd tungmetaller.  

 

Tingsrätten har kommit fram till att chilensk rätt ska tillämpas i målet samt att Arica 

Victims anspråk inte är preskriberat.  

 

Endast ett fåtal av privatpersonerna har enligt tingsrättens bedömning haft en sådan 

halt arsenik i urinen att det kan anses visat att de har drabbats av en ersättningsgill 

skada. Redan på grund härav har den största delen av Arica Victims skadeståndstalan 

lämnats utan bifall. 

 

För boende i två av de aktuella bostadsområdena har tingsrätten ansett att det inte är i 

tillräcklig grad bevisat att våtverksslammet bidragit till arseniken i miljön på ett sådant 

sätt att det har utgjort en klart mer sannolik källa än andra tänkbara källor till de 

uppmätta halterna av arsenik i urinen hos de privatpersoner som varit bosatta där. 

Däremot har tingsrätten ansett det bevisat att det funnits ett sådant samband mellan 

våtverksslammet och de uppmätta arsenikhalterna beträffande privatpersoner bosatta 

inom övriga områden. I förhållande till dessa andra områden, som bebyggdes efter det 

att Boliden levererat våtverksslammet till Promel, har tingsrätten emellertid bedömt att 

de uppmätta halterna av arsenik i urinen inte framstår som en typisk och förutsebar 

följd av Bolidens agerande, dvs. att orsakssambandet inte varit adekvat. I brist på 
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bevisning har tingsrätten inte kunnat bedöma om det haft någon betydelse att 

våtverksslammet även innehöll andra metaller än arsenik.  

 

Tingsrätten har kommit fram till att Boliden varit vårdslöst i förhållande till 

privatpersonerna genom att inte agera då det stått klart för Bolidens företrädare att 

Promel inte haft för avsikt att täcka över högen med våtverksslam på platsen där 

Promel placerat den. Vårdslösheten saknar dock betydelse för utgången i målet på 

grund av tingsrättens övriga ställningstaganden. 

 

Sammantaget leder detta till att Arica Victims talan helt har lämnats utan bifall.  
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1 BAKGRUND OCH OSTRIDIGA OMSTÄNDIGHETER 

 

1.1 Mineralutvinning 

Boliden Mineral AB (hädanefter benämnt Boliden) ingår i Bolidenkoncernen som 

verkar på världsmarknaden och som ägnar sig åt att utvinna samt leverera metaller och 

mineraler. Ett annat tidigare bolag i sfären, Boliden Metall AB, har genom fusion 

uppgått i Boliden Mineral AB. Bolidens verksamhet är huvudsakligen inriktad på de 

första stegen i utvinningen, såsom gruvdrift, anrikning och smältning. En av Bolidens 

anläggningar består av Rönnskärsverken i Skelleftehamn.  

 

1.2 Restprodukter – våtverksslam 

Vid utvinningen av koppar vid Rönnskärsverken uppstod en restprodukt, råarsenik. 

Vid förädling av denna uppstod i sin tur en annan restprodukt, våtverksslam, som 

innehåller arsenik och andra metaller.  

 

1.3 Avtal med Promel i Arica 

Arica är en hamnstad i norra Chile, vilken i mitten av 1980-talet hade omkring 150 000 

invånare. 

 

Procesadora de Metales Ltda (hädanefter benämnt Promel) var ett chilenskt bolag, 

verksamt i Arica från slutet av 1970-talet fram till någon gång under 1990-talet. 

Bolaget ägnade sig åt mineralutvinning i gruvor på andra platser. En annan del av 

bolagets verksamhet gick bl.a. ut på att köpa restprodukter från gruvindustrin. Från 

dessa restprodukter, liksom från restprodukter från den egna gruvdriften, avsåg Promel 

att avskilja arsenik och i övrigt utvinna metaller, vilket skedde på en anläggning i 

Arica. Denna anläggning var belägen i ett industriområde i stadens nordöstra del.  

 

Under 1983 eller 1984 ingick Boliden Metall AB och Promel avtal om överlåtelse av 

våtverksslam från Rönnsskärsverken.  
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1.4 Tre skeppslaster 1984-1985 

Enligt avtalet med Promel fraktades våtverksslammet till Chile i tre omgångar, vilka 

ankom till Arica i augusti 1984, december 1984 samt juli 1985. Dessförinnan hade 

också en provsändning gjorts. Provsändningen ankom i mars 1984. Våtverksslammet 

togs om hand av Promel och lagrades i ett område benämnt Sitio F på dess anläggning 

i Arica. Slammet hade en sammanlagd vikt på omkring 20 000 ton. 

 

1.5 Stadsdelen Polygono i Arica 

Området Sitio F i Arica, där Promel inledningsvis lagrade våtverksslammet, är beläget 

i närheten av stadsdelen Polygono. Intill Sitio F ligger området Sitio L, där Promel 

fram till 1988 lagrade s.k. tailings, anrikningssand från den egna gruvverksamheten. 

Parterna är inte överens om Sitio L sanerades helt 1988 eller om så skedde senare. 

Polygono är i sin tur indelat i olika områden. De områden som är aktuella i målet är 

Alborada, Sica Sica, Los Industriales, Los Industriales 1-4 och Cherru Chuño. 

Förhållandena framgår av följande karta, som är hämtad från ett den 29 maj 2016 

upprättat sakkunnigutlåtande av Walter J. Shields som hörts i målet.  
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1.6 Käranden Arica Victims KB och överlåtna anspråk på skadestånd 

Arica Victims KB (hädanefter benämnt Arica Victims) är ett svenskt kommanditbolag 

med chilenska medborgare och ett chilenskt bolag som bolagsmän. Ett antal invånare i 

Polygono har hävdat att de exponerats för giftigt material från Promels anläggning 

Sitio F och att de därför är berättigade till skadestånd. Vissa av dessa invånare har vid 

chilenska domstolar fått framgång med skadeståndstalan mot Promel och chilenska 

myndigheter. Chiles högsta domstol meddelade 2007 dom i målet (det s.k. 

Promelmålet). Andra invånare har överlåtit sina anspråk till Arica Victims. Arica 

Victims har hållit Boliden ansvarigt för personskador som svarar mot de överlåtna 

skadeståndsanspråken och i detta mål yrkat att Boliden ska betala skadestånd. De 

invånare som överlåtit sina anspråk benämns Privatpersonerna. 

 

Privatpersonerna, som är 796 till antalet, finns angivna i domsbilaga 1. Sedan talan 

väckts har Arica Victims justerat sin talan genom att lägga till och ta bort anspråk från 

olika invånare som i domsbilagan behållit den numrering som de ursprungligen 

erhållit.  Av följande karta framgår var de olika privatpersonerna varit bosatta under 

2009-2011. 
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1.7 Termer och beteckningar  

AHS: Aricas hälsovårdsmyndighet. 

Anrikningssand: Restprodukt från flotering som normalt består av stenmaterial och 

rester av metaller och andra ämnen från den malm som har bearbetats. 

Arsenik: Ett giftigt halvmetalliskt grundämne. 

Exporten: Bolidens skeppningar av våtverksslam till Chile under 1984-1985. 

Flotering: En vattenkrävande bearbetningsprocess för malmer, vilken typiskt sett ger 

upphov till två huvudsakliga produkter: (i) en slig innehållande merparten av i malmen 

förekommande metaller och (ii) en anrikningssand som till största delen består av 

stenmaterial, men som även innehåller rester av de metaller och andra ämnen som 

finns i den malm som utvinns. 

ISP: (Instituto de Salud Pública de Chile) En chilensk hälsomyndighet 

OECD: Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (engelska: 

Organisation for Economic Cooperation and Development) 

Polygono: Område där privatpersonernas bostäder är belägna.  

Privatpersoner: De personer vars skadeståndsanspråk övertagits av Arica Victims KB 

och vars anspråk ligger till grund för bolagets skadeståndstalan i målet. 

Privatpersonerna är specificerade i domsbilaga 1. 

Promelmålet: Mål som avgjordes av Chiles Högsta domstol genom dom 2007. I 

domen förpliktades Promel och lokala chilenska myndigheter att betala skadestånd till 

vissa invånare i Arica (Chiles Högsta domstols mål 3174-2005) 

Promels kalcineringsanläggning: En anläggning bestående av infrakt, roterugn med 

brännare samt stoftavskiljning i stoftkamrar som kunde användas för att t.ex. bearbeta 

slig och våtverksslam i syfte att utvinna rostgods respektive råarsenik. 

Promels tailings: Anrikningssand som uppkommit genom Promels egen 

floteringsverksamhet. 

Quebrada Encantada: Ett område beläget i öknen öster om Polygono dit 

våtverksslammet flyttades 1998. 
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Rostgods: Den fasta slutprodukten efter rostning av slig. Vid rostning av slig värms 

materialet upp så att ämnen som t.ex. svavel och arsenik förångas. De ämnen som inte 

förångas, t.ex. guld, silver och koppar, utgör rostgodset. 

Rönnskärsverken: Ett av Bolidens smältverk. 

SAKAB: Svensk Avfallskonvertering Aktiebolag, ett företag som tar hand om 

miljöfarligt avfall i Sverige. 

SAKAB-limpa: Deponi för restprodukter och avfall från gruvverksamhet, i vilken 

materialet placeras på en hård och ogenomtränglig yta som täcks med folie och 

cement. 

Samrådsgruppen: En grupp bestående av företrädare för Naturvårdsverket, 

länsstyrelsen, Skellefteå kommun och Boliden. Enligt villkor i Koncessionsnämndens 

för miljöskydd beslut 1975 och 1981 om tillstånd till verksamheten vid 

Rönnskärsverken var Boliden skyldigt att samråda med gruppen beträffande vissa i 

besluten angivna frågor.  

Santa Lauramålet: Chiles högsta domstols mål 7749-2008, avgjort genom dom den  

9 september 2010. En av frågorna i målet var när en preskriptionsfrist börjat löpa. 

SERPAJ: Service Peace and Justice; latinamerikansk/chilensk ideell organisation.  

Sitio F: Plats där våtverksslammet placerades/förvarades.  

Sitio L: Plats där Promels tailings placerades/förvarades (benämns bl.a. också som 

”den forna lagringsplatsen för anrikningssand”; ”tailingsområdet” och ”det utgrävda 

området”).  

Slig: Ett finkornigt, anrikat metallkoncentrat av malm. Slig framställs genom att större 

malmstycken särskiljs från gråberg och därefter finfördelas och anrikas genom att 

gråberget avskiljs. 

Tailings: Används i målet som synonym till begreppet anrikningssand. 

Viktenhet/mått:  

- mg/kg: milligram/kilogram  

- ppm: miljondelar (parts per million) 

- μg/l: mikrogram/liter  

13



   

SKELLEFTEÅ TINGSRÄTT DOM 

2018-03-08 

T 1012-13 
  

 

Våtverksslam: a) Restprodukt vid förädling av råarsenik från kopparproduktion som 

innehåller bland annat metaller, däribland bly, koppar, guld och arsenik. b) Det 

material som överlåtitis från Boliden till Promel. 

 

1.8 Preskription  

Parterna är ense om att preskriptionsavbrott har skett vid följande tidpunkt.  

- Privatperson 1-708. Preskriptionsavbrott har skett den 4 februari 2013 

under svensk rätt och den 12 september 2013 under chilensk rätt. 

- Privatperson 709-826. Preskriptionsavbrott har skett den 18 juni 2014 

(oavsett om svensk eller chilensk rätt är tillämplig).  

 

Parterna är överens om att preskriptionstiden är tio år enligt svensk rätt och fem år 

enligt chilensk rätt. De har dock, oavsett vilken av dessa rättsordningar som tillämpas, 

olika uppfattningar om den tidpunkt då preskriptionsfristerna börjar löpa.  

 

1.9 Uppgifter beträffande privatpersonerna 

Boliden har i målet godtagit att de 796 privatpersonerna existerar och har den identitet 

som framgår av sammanställningen i domsbilaga 1. Boliden har vidare vitsordat 

följande omständigheter beträffande privatpersonerna. 

- De arsenikhalter som framgår av domsbilaga 1 motsvarar de värden som 

uppmätts vid test av respektive privatperson och vid provtagningarna har använts en 

vedertagen och vetenskapligt beprövad metod för provtagning, behandling och analys. 

Boliden har också vitsordat att provtagningarna och provresultaten inte har påverkats 

av några avvikelser från provtagningsrutiner eller andra handhavandefel. Boliden har 

dock invänt mot såväl testernas tillförlitlighet avseende verklig arsenikhalt som mot 

vilka slutsatser som kan dras på basis av utförda tester, 

- Respektive privatperson bodde på den adress som anges i kolumnen 

Address i domsbilaga 1 då arseniktestet gjordes,  

- Respektive privatperson hade dessförinnan bott på den plats, och under 

den sammanlagda tid, som framgår av kolumnerna Address, Pol_yrs och Res1_start–

Res3_add i domsbilaga 1,  
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-  Privatpersonernas adressers faktiska belägenhet,   

- Privatpersonerna har inte tidigare erhållit ekonomisk kompensation för 

de skador som görs gällande inom ramen för detta mål, samt 

- Privatpersonerna har haft sin stadigvarande dygnsvila på sin senaste 

adress i Polygono under minst 14 dagar före respektive arseniktest. 

 

2 YRKANDEN M.M. 

Arica Victims har yrkat att tingsrätten förpliktar Boliden att till Arica Victims betala 

102 375 152 kr jämte ränta enligt 4 och 6 §§ räntelagen till dess full betalning sker, på 

87 970 608 kr från den 14 september 2013 och på 14 404 544 kr från den 18 juni 2014.  

 

Arica Victims har yrkat ersättning för rättegångskostnad.  

  

3 INSTÄLLNING 

Boliden har bestritt käromålet men godtagit ränteberäkningen.  

 

Boliden har yrkat ersättning för rättegångskostnad.  

 

4 GRUNDER FÖR KÄROMÅLET 

Boliden är skadeståndsskyldigt då bolaget av vårdslöshet har orsakat personskada på 

796 privatpersoner som är eller har varit boende i två år eller mer i närheten av Sitio F, 

Arica, Chile. Personskadan består i arsenikförgiftning och annan tungmetallförgiftning 

som har uppkommit genom långvarig exponering för arsenik och andra tungmetaller, 

vilka härstammar från våtverksslam som Boliden transporterat till det chilenska 

företaget Promel. 

 

Alla privatpersoner utom två har överlåtit sina respektive skadeståndsanspråk mot 

Boliden på Arica Victims. I de två fallen som gäller Allison Jaritza Tito Arozamena 

och Jesús Gallegos Rojas (nr 436 respektive 557) har i överlåtelserna angivits Boliden 

AB istället för Boliden Metall AB. Även i dessa fall har överlåtarens avsikt varit att 
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överlåta sitt skadeståndsanspråk mot det Bolidenföretag som transporterat 

våtverksslammet och överlåtelserna ska därför gälla mot Boliden Metall AB.  

 

Upptaget av giftiga och hälsoskadliga tungmetaller över tid innebär en försämring av 

kroppen i sig och en påtaglig risk för allvarliga hälsoeffekter, varjämte vetskapen om 

förgiftningen medför starkt obehag och stor oro, vilket utgör skada enligt både 

chilensk och svensk rätt. 

 

De omständigheter som läggs till grund för skadan består av fyra alternativa och 

kumulativa skadedefinitioner, nämligen 

1. Skadan utgörs av en arsenikförgiftning med en exponeringstid på minst 

två år. Arseniken i kroppen är en försämring av kroppen i sig och utgör därmed en 

skada. Skadan definieras som personskada.  

 

2. Skadan utgörs även av förgiftning orsakad av en kombination av en 

mängd tungmetaller, varav arsenik är en, med en exponeringstid på minst två år. 

Tungmetallerna är en försämring av kroppen i sig och utgör därmed en skada. Den 

uppmätta arseniknivån är ett bevisfaktum för att privatpersonerna även utsatts för 

andra tungmetaller. Även denna skada är en personskada. 

 

3. Skadan består även i ökade risker för att halten tungmetaller leder till 

sjukdomar och hälsoproblem. Också detta förhållande utgör personskada, även om det 

inte förs bevisning om att någon privatperson utvecklat sjukdomar eller hälsoproblem 

på grund av arseniken. 

 

4. Skadan består även av det lidande i form av ångest och oro som 

privatpersonerna upplever efter det att de fått besked om att de har höga halter av 

arsenik i urinen. Härigenom har varje privatperson åsamkats personskada.  

 

Skadeståndet ska enligt chilensk rätt för varje Privatperson fastställas till ett belopp 

som motsvarar 9 960 000 CLP (chilensk peso) grundat på vad Chiles högsta domstol 
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2007 har bestämt i mål med liknande förhållanden (Promelmålet) och som räknats upp 

med hänsyn till inflationen fram till september 2013 då talan väcktes.  Även det 

kompletterande yrkandet från juni 2014 har beräknats med ledning av samma värde 

och kurs. Om svensk rätt är tillämplig ska skadan skäligen ersättas med ett belopp som 

uppgår till vad som utbetalats i Chile för motsvarande skador. Beloppet motsvarar   

128 612 SEK. 

 

I första hand görs gällande att Boliden svarar strikt för de uppkomna skadorna. I andra 

hand görs gällande att kravet på vårdslöshet är lågt ställt vid skador till följd av 

transport och hantering av farliga produkter och avfall som våtverksslammet. I 

chilensk rätt innebär detta ett presumtionsansvar, i svensk rätt ett i det närmaste strikt 

ansvar.  

 

I vart fall har Boliden agerat vårdslöst. Bolidens vårdslöshet har sin grund i att bolaget 

genom handlingar och underlåtenheter brutit mot vid var tid rådande 

aktsamhetsnormer och har inneburit en förutsebar risk för skador på människor i 

omgivningarna kring Sitio F. Vårdslösheten består av följande omständigheter. 

 

1. Boliden bröt mot Jordbruksdepartementets och Koncessionsnämndens 

för miljöskydd beslut enligt 1969 års miljöskyddslag genom att inte diskutera och få 

godkännande från samrådsgruppen att transportera iväg våtverksslammet till Arica.  

2. Boliden bröt mot 1975 års förordning om om miljöfarligt avfall genom 

att inte skaffa tillstånd till transporten.  

3. Boliden försäkrade sig inte om att frånhändandet av våtverksslammet 

ägde rum på ett miljömässigt acceptabelt sätt i enlighet med internationella principer 

som beslutats av OECD i februari 1984. 

4. Boliden har inte på förhand, t.ex. genom avtal, försäkrat sig om att 

Promel skulle ta hand om våtverksslammet på ett ansvarsfullt sätt.  

5. Boliden skeppade iväg samtliga tre laster med våtverksslam till Promel 

trots att Boliden kände till eller i vart fall borde ha känt till 
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a. att våtverksslammet var mycket giftigt och därmed farligt om det inte 

omhändertogs på ett adekvat sätt, 

b. att inget annat företag i världen hade samma tekniska nivå som Boliden 

när det gällde att ta hand om det mycket komplexa våtverksslammet på ett adekvat sätt, 

c. att Promels anläggning i Arica inte skulle kunna hantera det mycket 

komplexa våtverksslammet på ett adekvat sätt,  

d. att Promel, i likhet med Boliden, saknade möjligheter att extrahera 

värdefulla metaller ur våtverksslammet,  

e. att arsenik inte var tillräckligt efterfrågat på marknaden för att utvinning 

av enbart detta ämne skulle vara ekonomiskt försvarbart,  

f. att våtverksslammet var så komplext att restprodukten, efter att Promel 

utvunnit arsenik efter ännu en process, inte hade något som helst försäljningsvärde,  

g. att våtverksslammet därmed saknade ekonomiskt värde,  

h. att Promel inte erbjöd sina anställda adekvat skyddsutrustning för att 

hantera de giftiga ämnen som våtverksslammet innehöll,  

i. att gruvbolag i Chile, till skillnad från i Sverige, inte är vana vid att 

hantera komplexa processade material,  

j. att 59 bostadshus i Sica Sica och en militäranläggning (Alborada) som 

var i drift redan var byggda i närheten av platsen där högen med våtverksslam skulle 

placeras,  

k. att Arica är blåsigt och en av världens torraste platser vilket gjorde 

platsen synnerligen olämplig för förvaring av våtverksslammet,  

l. att Arica var en stad som expanderade snabbt och att dess centrum inte 

låg långt ifrån Promels anläggning,  

m. att Promel, i ansökan om införsel av våtverksslammet till de chilenska 

myndigheterna, felaktigt uppgav att våtverksslammet inte var giftigt,  

n. att hälsovårdsmyndigheten i militärjuntans Chile gav tillstånd till införsel 

av våtverksslammet med den uppenbart felaktiga motiveringen att materialet inte var 

giftigt om det inte intogs och  
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o.               att Boliden inte försäkrat sig om att Promel skulle hantera/slutförvara vare 

sig själva våtverksslammet eller restprodukten efter processen av våtverksslammet på 

ett ansvarsfullt sätt.  

6. Boliden kontrollerade aldrig, i strid med internationella principer, hur 

upparbetningen av våtverksslammet utfördes efter den första transporten.  

7. Efter det att Boliden transporterat iväg den tredje lasten och betalat 

Promel avslutades kontakterna mellan bolagen. Boliden kontrollerade därför aldrig om 

våtverksslammet togs om hand på ett hälsomässigt och miljömässigt adekvat sätt.  

8. Boliden underlät att återta ansvaret för säker hantering av 

våtverksslammet när det inte togs om hand på ett adekvat sätt i Arica. I denna senare 

förpliktelse ingår skyldigheten att, i avtalet med Promel, försäkra sig om möjligheten 

att återta rådigheten över våtverksslammet om hanteringen av materialet skulle komma 

att brista.  

 

Omständigheterna i punkterna 1 – 4, tillsammans med den omständigheten att Boliden 

transporterat våtverksslammet till Chile, utgör var och en i sig tillräcklig grund för 

skadeståndsansvar på grund av vårdslöshet. Dessutom utgör underpunkterna a – o i 

punkten 5 tillsammans med den omständigheten att Boliden transporterat 

våtverksslammet till Chile, var och en i sig tillräcklig grund för skadeståndsansvar på 

grund av vårdslöshet. 

 

Privatpersonerna har vid urintester som till övervägande del gjorts under åren 2009-

2011 (se domsbilagan 1) haft minst 30 µg/l arsenik i urinen. Arseniken hänförde sig, 

åtminstone till betydande del, till Bolidens våtverksslam och har i huvudsak tagits upp 

genom inandning från åren 1984-1985 och under den tid som respektive privatperson 

har bott i Polygono. 

 

Boliden svarar solidariskt med Promel för hela den uppkomna skadan såväl enligt 

svensk som chilensk rätt, eftersom i vart fall en del av de tungmetaller inklusive 

arsenik som privatpersonerna utsatts för kommer från våtverksslammet och Boliden 

därför orsakat en i vart fall inte obetydlig del av skadan.  
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Skadeståndskraven är inte preskriberade eftersom skadan är perdurerande. Enligt 

chilensk rätt börjar preskriptionstiden i vart fall löpa först när skadan tydligt 

manifesterats, vilket inträffade när privatpersonerna under 2009-2011 fick del av 

provresultaten. Även om en fordran enligt svensk rätt preskriberas tio år efter dess 

uppkomst är denna tidpunkt, sedd i ljuset av Europadomstolens domar om preskription 

och enligt preskriptionslagens ordalydelse, när skadan manifesterades. 

 

Chilensk rätt ska tillämpas. I första hand har en kärande möjlighet att välja om lagen 

på skadeorten eller lagen på handlingsorten ska tillämpas. I andra hand och i avsaknad 

av aktiva val ska lagen på skadeorten tillämpas. Även om lagen på handlingsorten ska 

tillämpas är det chilensk lag som ska tillämpas, eftersom händelseförloppets s.k. 

gravitationscentrum ligger i Chile. 

 

Enligt chilensk rätt är det endast den s.k. huvudskadan (den miljöskada som 

spridningen av våtverksslammet medfört) som måste vara förutsebar för skadevållaren. 

För följdskador (den ideella skada som drabbat de skadelidande) har skadevållaren 

strikt ansvar. 

 

I kravbrev till Boliden den 4 mars 2013 redovisades sammanlagt 707 krav på Boliden 

vilka överlåtits på Arica Victims. Av dessa har Arica Victims frånfallit sammanlagt 23 

krav. Dessa är nummer 34, 38, 95, 112, 113, 177, 191, 226, 234, 311, 345, 530, 534, 

535, 536, 539, 543, 544, 546, 548, 549, 552 och 589. 

 

Den 18 juni 2014 justerade Arica Victims sitt yrkande genom att presentera ytterligare 

113 krav. Av dessa har Arica Victims frånfallit ett krav, nämligen nr 715. 

 

5 GRUNDER FÖR SVAROMÅLET 

Arica Victims har inte förvärvat något skadeståndsanspråk mot Boliden Metall AB 

från de Privatpersoner som angett ett annat bolag inom Bolidenkoncernen i sin 
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överlåtelsehandling (Privatpersonerna nr 436 och 557). Arica Victims är därför inte 

berättigat att uppbära deras skadestånd även om de skulle anses berättigade till sådant. 

 

Påstådda skador föreligger inte och uppgår i vart fall inte till yrkade belopp. De 

urinprovtagningar som genomförts är förknippade med ett stort antal potentiella 

felkällor och resultaten är därför inte tillförlitliga och ger inte någon information om 

annat än exponering för organisk och/eller oorganisk arsenik under ett par dagars tid 

(upp till maximalt två veckor) före varje provtagningstillfälle och ger därför inte stöd 

för långvarig arsenikexponering. Det saknas vetenskapligt stöd för att de uppmätta 

arseniknivåerna skulle ge upphov till vare sig skada eller risk för skada och därmed 

inte heller för befogad (dvs. vetenskapligt grundad) oro för skada. 

 

Det föreligger inte någon grund för strikt ansvar, eller ett i princip strikt ansvar, enligt 

vare sig svensk eller chilensk rätt.  

 

Boliden är inte skadeståndsskyldigt vare sig svensk eller chilensk rätt tillämpas.  

 

Boliden har inte agerat vårdslöst. Bolidens agerande i anslutning till exporten har inte 

inneburit en förutsebar risk för skador på människor i omgivningarna kring Sitio F vid 

tidpunkten för transporten och i framtiden. Boliden har inte kunnat förutse den 

efterföljande händelseutvecklingen. 

 

Det föreligger inte kausalitet mellan den påstådda skadan och Bolidens agerande. 

Arsenik från våtverksslammet utgör inte en sannolik orsak till den aktuella 

arsenikexponeringen och det är utifrån resultatet av urintesterna inte möjligt att dra 

några slutsatser om orsakerna till denna. 

 

Eventuellt orsakssamband mellan de uppmätta arseniknivåerna och våtverksslammet är 

i vart fall inte adekvat, eftersom mellankommande handlingar från tredje man har varit 

nödvändiga för att exponering skulle inträffa och dessa handlingar har varit 

oförutsebara och extraordinära. 
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Varken enligt chilensk eller svensk rätt svarar Boliden solidariskt med Promel eller 

konkurrerande skadevållare för hela skadan. Enligt chilensk rätt kan ansvar uppkomma 

till följd av tredje mans agerande endast i speciella fall och något sådant fall föreligger 

inte. 

 

Den ersättningsnivå som fastställdes i Promelmålet kan inte läggas till grund för 

beräkning av eventuella skadestånd, eftersom det målet avsåg exponering av bly. 

Arsenik och bly har olika egenskaper, medför olika risker och ansamlas på olika sätt i 

kroppen. Skadeberäkning kan inte heller utföras på gruppnivå, utan en individuell 

bedömning måste göras för varje person med hänsyn till bl.a. uppmätt arseniknivå och 

personens ålder. 

 

Skadorna är inte perdurerande vare sig enligt chilensk eller svensk rätt. 

 

Enligt svensk rätt är samtliga privatpersoners fordringar preskriberade, eftersom det 

har gått mer än tio år från de påstått skadegörande handlingarna. I andra hand hävdas 

att preskriptionstiden – i de fall det krävs för att anspråket inte ska bli illusoriskt – ska 

förlängas till att omfatta ett år efter det senare av att respektive privatperson (i) föddes 

och (ii) bosatte sig i eller kring Polygono, varvid dock samtliga privatpersoners 

fordringar ändå är preskriberade. I tredje hand hävdas att fordringarna preskriberades 

tio år efter att våtverksslammet och dess innehåll under 1998 blev allmänt känt för 

privatpersonerna, varvid dock preskriptionstiden – i de fall det krävs för att anspråket 

inte ska bli illusoriskt – ska förlängas i enlighet med vad som nyss angetts. Trots detta 

är samtliga privatpersoners fordringar preskriberade. I fjärde hand hävdas att 

fordringarna preskriberades tio år efter att privatpersonerna hade möjlighet att få 

kännedom om skadan, i vilket fall preskriptionstiden börjar löpa vid det senast 

inträffade av att (i) våtverksslammet och dess innehåll under 1998 blev allmänt känt 

bland privatpersonerna, (ii) respektive privatperson föddes och (iii) respektive 

privatperson bosatte sig i eller kring Polygono. I detta fall är 612 privatpersoners 
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fordringar preskriberade medan 184 fordringar inte är det. De fordringar som i så fall 

inte är preskriberade framgår av domsbilaga 2. 

 

Enligt chilensk rätt preskriberas krav fem år efter det att skadan blivit tydligt 

manifesterad. Preskriptionstiden börjar då löpa vid det senast inträffade av att (i) 

våtverksslammet och dess innehåll under 1998 blev allmänt känt bland 

privatpersonerna, (ii) respektive privatperson föddes och (iii) respektive privatperson 

bosatte sig i eller kring Polygono. Samtliga privatpersoners fordringar är då 

preskriberade med undantag för 18 personers krav, nämligen skadelidande nr 333, 429, 

435, 444, 459, 461, 471, 474, 507, 541, 542, 545, 547, 550, 714, 730, 747 och 789.  

 

Svensk rätt ska tillämpas, eftersom samtliga Bolidens påstått skadegörande handlingar 

av någon betydenhet har vidtagits i Sverige. I vart fall ska svensk rätt reglera frågan 

om kravet på adekvat kausalitet, eftersom en skadevållare måste kunna förlita sig på att 

reglerna på handlingsorten gäller för de handlingar som företas där. 

 

6 UTVECKLING AV KÄROMÅLET 

 

6.1 Regelsystemet under 1980-talet 

I början av 1980-talet var inte hantering av avfall från gruvdrift lika omgärdat av 

internationella och europeiska regler som idag. Det pågick emellertid redan då 

diskussioner och förhandlingar som senare under 1980-talet utmynnade i skärpt 

svensk, europeisk och internationell lagstiftning. Redan under första halvan av 1980-

talet antogs policydokument som påverkade den kommande lagstiftningen om farligt 

avfall.  

 

Under 1970-talet och början av 1980-talet deponerades avfall från gruvindustrier ofta i 

skyddande konstruktioner eller dumpades på land eller lämnades kvar på plats efter det 

att utvinningsprocesserna avslutats. Ett internationellt förbud mot dumpning av avfall 

till havs kom till redan i början av 1970-talet genom såväl internationella och regionala 

konventioner som svensk lagstiftning. Under 1984 antog EU (då EEG) ett direktiv om 
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övervakning och kontroll av gränsöverskridande transporter av farligt avfall. Sverige 

var då ännu inte medlem i EU. År 1986 ändrades direktivet till att omfatta även export 

till andra länder än medlemsstater. 

 

Inom OECD antogs policybeslut och rekommendationer för att begränsa och 

kontrollera gränsöverskridande transporter av farligt avfall. Den 1 februari 1984 

bestämdes bl.a. att de företag som exporterar farligt avfall skulle återta ansvaret för den 

korrekta hanteringen av avfallet, inklusive återimport, om arrangemangen för säker 

förvaring hos mottagaren inte kunde följas.  

 

I Sverige reglerades ansvaret för miljöfarligt avfall i 1969 års miljöskyddslag och i 

1975 års förordning om miljöfarligt avfall. Miljöskyddslagen innehöll inga detaljerade 

krav eller villkor, men formulerade generella rättprinciper som var tillämpliga på 

gruvindustrin och användes vid såväl tillståndsprövningar som tillsyn av verksamheter 

som bedrevs i Sverige. Reglerna avsåg val av plats, skyddsåtgärder och 

försiktighetsmått samt gränser för vad som ansågs acceptabelt från miljösynpunkt. Av 

1975 års förordning framgick att miljöfarligt avfall bara fick föras ut ur landet av den 

som hade särskilt tillstånd och att sådant tillstånd endast meddelades om det kunde 

antas att avfallet slutligt skulle komma att omhändertas på ett från hälso- och 

miljöskyddssynpunkt väsentligt bättre sätt än om avfallet omhändertogs av Svensk 

Avfallskonvertering Aktiebolag (SAKAB). Förordningen var tillämplig på ”kemiskt 

avfall”. Gränsdragningen för vad som definierades som kemiskt avfall enligt 

förordningen är något oklar, men fast och flytande kvicksilverhaltigt avfall omfattades 

i vart fall. Förbudet mot att exportera utan särskilt tillstånd var straffsanktionerat i 

varusmugglingslagen.  

 

Den 1 januari 1986 trädde förordningen (1985:841) om miljöfarligt avfall i kraft. 

Genom denna förordning utvidgades definitionen av miljöfarligt avfall till att omfatta 

avfall innehållande bl.a. arsenik, bly, koppar, nickel, silver, tenn och zink. 
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OECD:s rekommendationer från 1984 återspeglas även i den globalt omfattande 

Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och slutligt 

omhändertagande av farligt avfall, vilken antogs den 22 mars 1989 och undertecknades 

av Sverige samma år.  

 

6.2 Bolidens verksamhet 

Boliden Mineral AB (Boliden) ingår i Bolidenkoncernen som har en omsättning på 

cirka 40 miljarder kronor årligen. Bolaget har sitt säte i Skelleftehamn, där det även 

bedriver verksamhet på Rönnskärsverken som är ett av de större kopparsmältverken i 

världen. Bolidenkoncernens verksamhet är huvudsakligen inriktad på de första stegen i 

förädlingskedjan, d.v.s. prospektering, gruvbrytning, anrikning, smältning och 

raffinering. Bolaget är även världsledande inom återvinning av koppar och 

ädelmetaller från elektronikskrot. 

 

Rönnskärsverken är Bolidens största produktionsenhet och den största privata 

arbetsgivaren i regionen. I smältverket på Rönnskärsverken, som togs i bruk 1930, 

bearbetades huvudsakligen guldmalm. I dag är koppar den viktigaste metall som 

utvinns där.  

 

Boliden har sedan 1975 tillstånd från regeringen att bedriva verksamhet i 

Rönnskärsverken. Tillståndet innefattade från början detaljerade villkor och krav på att 

Boliden, i samråd med länsstyrelsen och Naturvårdsverket, under en prövotid skulle 

utreda hur villkoren för verksamheten skulle utformas. År 1981 meddelade 

Koncessionsnämnden för miljöskydd ett nytt tillstånd för Rönnskärsverken 

innefattande bland annat behandling av slam och åtgärder för avfall. Utöver de tidigare 

formulerade villkoren för slam och avfall ålades Boliden av koncessionsnämnden att 

redovisa det fortsatta programmet för upparbetning av slam och att dessa åtgärder och 

utredningar skulle ske i samråd med tillsynsmyndigheterna. För det fall parterna i 

samrådsgruppen, bestående av Boliden, länsstyrelsen, Skellefteå kommun och 

Naturvårdsverket, inte kom överens, skulle den tvistiga frågan hänskjutas till 

koncessionsnämnden.  
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6.3 Chile under 1980-talet 

Chiles ekonomi är sedan länge beroende av råvaruexport från jordbruk och gruvnäring. 

På 1930-talet byggdes kopparutvinningen ut. Chile har varit världens största 

kopparproducent sedan 1980-talet. Under 1973 tog Augusto Pinochet makten genom 

en militärkupp och landet blev då en diktatur. År 1980 befäste Pinochet och hans 

militärjunta sina positioner vid makten ytterligare. Sverige tog avstånd från juntan.  

 

6.4 Området Arica 

Arica är en hamnstad i nordvästra Chile och huvudstad i regionen Arica/Parinacota. 

Centralorten hade i början av 1980-talet ca 148 000 invånare. År 2012 hade 

befolkningen växt till ca 180 000 invånare på en yta om ca 42 km². Stadens hamn 

fungerar även som huvudhamn för Bolivia som saknar egen kust. Klimatet är mycket 

torrt och blåsigt; området i dess närhet räknas som ett av de torraste i världen. Sedan 

1980-talet har det funnits en tullfri zon nära Arica vilket gett ett kommersiellt uppsving 

i regionen. 

 

Arica var på 1980- och 1990-talen ett expansivt område. I början av 1970-talet 

byggdes och befolkades Sica Sica, strax sydväst om Sitio F. Under 1980 befolkades 

militäranläggningen Alborada väster om Sica Sica. År 1985 påbörjades byggnationen 

av Los Industriales i direkt anslutning till Promels anläggning och Sitio F. I början av 

1990-talet påbörjades uppförandet av ännu ett bostadsområde i närheten, Cerro Chuño. 

Bostadsområdena kring Sitio F har med tiden kommit att benämnas ”del Polygono”. 

 

6.5 Bolidens egna undersökningar 

Boliden har utrett olika alternativ för hantering av det avfall, s.k. våtverksslam, som 

låg som deponi på bolagets fastighet i Skelleftehamn. Ett alternativ om att göra sig av 

med våtverksslammet genom kvittblivning utreddes. Under detta arbete fick bolaget 

kontakt med en i Latinamerika verksam agent vid namn Rodolfo Neef Walsen. Sedan 

Bolidens agent etablerat kontakt med en potentiell mottagare av Bolidens avfall, 

företog Boliden genom sin miljöchef Rolf Svedberg egna besök hos den tilltänkte 
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mottagaren, Promel, på plats i Arica. Rolf Svedberg kunde då bl.a. konstatera att 

Promel saknade förutsättningar att ta hand om och upparbeta avfallet på ett acceptabelt 

sätt, att personalen arbetade utan adekvat skyddsutrustning, att områdena Sica Sica och 

Alborada var befolkade och låg i nära anslutning till den plats där våtverksslammet 

skulle förvaras, att platsen var mycket torr och blåsig och att stadkärnan var 

närbelägen. 

  

Under den aktuella tiden och fram till den sista transporten hade Boliden vissa 

underhandskontakter med sin agent och med Promel via telex, bl.a. i fråga om tillstånd 

att ta in avfallet i Chile, vilket stöddes av en viss överste Gana. Boliden undersökte 

inte utfallet av Promels hantering av avfallet och än mindre hur Promel hanterade 

restprodukten. Efter det att den tredje transporten avlämnats i Aricas hamn och Boliden 

slutbetalat den överenskomna kompensationen om ca tio miljoner kronor för 

mottagandet av det giftiga avfallet, upphörde samtliga kontakter mellan Boliden och 

Promel.  

 

6.5.1 Bolidens kontakter med svenska myndigheter  

Boliden hade löpande kontakt med samrådsgruppen. Dessa regelbundna samråd var ett 

villkor för den tillståndspliktiga verksamhet som Boliden bedrev på Rönnskärsverken. 

Syftet med samrådsgruppen var att diskutera och besluta om frågor som berörde de 

miljömässiga konsekvenserna av den bedrivna verksamheten. En av dessa frågor var 

hantering och slutförvaring av våtverksslammet. Beslut fattades av samrådsgruppen 

om att deponera avfallet i en s.k. SAKAB-limpa på området. I samrådsgruppen väckte 

Boliden aldrig frågan om att transportera våtverksslammet till Arica.  

 

Boliden hade inga andra myndighetskontakter i frågor som gällde hur våtverksslammet 

skulle förvaras. Myndigheterna fick inte heller veta att Boliden hade för avsikt att 

skeppa våtverksslammet utomlands.  
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6.5.2 Bolidens kontakter med chilenska myndigheter 

Boliden hade såvitt kunnat utredas inte några egna direktkontakter med chilenska 

myndigheter. Dessa hanterades företrädesvis av Promel.    

 

6.6 Bolidens agerande 

Från 1930-talet och framåt utvann Boliden tungmetaller genom att i sina anläggningar 

på Rönnskärsverken processa malm och restprodukter från malmen flera gånger. 

Malmen betraktas som komplex då den innehåller en mängd olika ämnen och är därför 

svårare att hantera än många andra malmer som utvinns i andra delar av världen. 

Restprodukten från upparbetningen är, liksom malmen, mer komplex och ju fler 

gånger den upparbetas desto svårare blir den att processa ytterligare. Genom 

upparbetningsprocesserna utvanns merparten av de ädla tungmetallerna och kvar blev 

ett våtverksslam, innehållandes bl.a. arsenik, kvicksilver och bly, som lämnades i en 

hög på Rönnskärsområdet.  

 

På 1970- och 1980-talen var Boliden väl medvetet om att problemet med 

våtverksslammet krävde en långsiktig lösning.  

 

Den 10 mars 1980 gav Boliden in en ansökan om patent till Patent- och 

registreringsverket som avsåg ett ”Förfarande för upparbetning av arsenikhaltiga 

restprodukter och/eller metallsulfidkoncentrat för utvinning av arsenik”. Av 

patentansökan framgår bland annat följande.  

- Det innebär stora olägenheter att deponera restprodukter med hög 

arsenikhalt, 

- restprodukterna utgör ett enormt miljöproblem, 

- arsenikinnehållet är vanligtvis så lågt att arseniken är svår att 

tillgodogöras industriellt, 

- vidarebehandling av restprodukten krävs för att ta hand om arseniken, 

- Boliden driver utvecklingen på området, 

- andra länder har inte lika avancerad lagstiftning som Sverige vad gäller 

deponering av giftigt avfall, 

- ingen metod för att upparbeta arsenikhaltiga restprodukter har fungerat 

hittills, och 

- ett problem med slutprodukten är att den dammar, men Boliden tror sig 

ha löst alla ovanstående problem genom den metod för vilken bolaget 

ansöker om patent. 
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Den svenska patentansökan byggdes på med ansökningar bl.a. i USA, där den 

beviljades den 18 december 1984. I Sverige beviljades ansökan om patent den 28 

november 1985.  

 

Kontakter med Promel 

1983 samarbetade Boliden med den internationella mäklaren Rodolfo Neef Walsen, 

bland andra, för att sälja sina mineraler och produkter. Denne fick kontakt med det 

chilenska bolaget Promel i syfte att ta reda på om Promel, mot ekonomisk 

kompensation, kunde ta emot högen med 20 000 ton våtverksslam från 

Rönnskärsverken. Efter inledande kontakter kom parterna överens om att Boliden 

skulle skicka ett varuprov till Promel, varefter 500 kg av våtverksslammet skickades 

från Rönnskärsverken till det chilenska bolaget under vintern 1983/84.  

 

Promel begärde den 21 mars 1984 tillstånd av Aricas hälsovårdsmyndighet (AHS) att 

importera ett prov av våtverksslammet. Av ansökningshandlingen framgick att avfallet 

inte var giftigt, inte kunde tas upp av människokroppen och att det kunde hanteras av 

vem som helst, samt att anledningen till importen var att bolaget skulle separera 

arseniken. Den 3 april 1984 meddelade den chilenska hälsomyndigheten ISP (Instituto 

de Salud Pública) att materialet inte var giftigt om det hanterades på visst sätt, att det 

t.ex. inte förtärdes, vilket var felaktigt.  

 

I februari 1984 reste Bolidens miljöchef Rolf Svedberg till Arica för att ta reda på om 

Promel kunde bearbeta våtverksslammet på ett ur miljöperspektiv godtagbart sätt och 

mötte där företrädare för Promel på plats på bolagets verksamhetsområde någon 

kilometer utanför Arica.  

 

6.7 Närmare om Bolidens hantering av våtverksslammet 

 

6.7.1 I Sverige 

Samrådsgruppen sammanträdde vid 24 tillfällen under perioden 14 oktober 1980 till 12 

november 1985. Rolf Svedberg protokollförde samtliga möten. Högen av våtverksslam 
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på Rönnskärsområdet diskuterades vid ett flertal av dessa möten. Vid möte den 9-11 

november 1982 gick samrådsgruppen igenom olika alternativ för hantering av 

våtverksslammet. Flera olika sätt av omhändertagande var på tapeten, såsom 

upparbetning, destruktion, säker lagring och avyttring. Slutligen beslutade 

samrådsgruppen att våtverksslammet skulle lagras genom byggandet av en s.k. 

SAKAB-limpa. Metoden innebär att avfallet läggs på en hård yta som inte släpper 

igenom de giftiga ämnena och att materialet därefter täcks med folie och cement. Vid 

möte den 20 april 1983 kom parterna fram till att SAKAB-limpan skulle placeras 

något högre än omgivningarna, så att avrinning skulle ske från deponin.  

 

Under perioden 19 juni 1984 till 12 november 1985 sammanträdde samrådsgruppen 

vid sju tillfällen. Den 18-19 december 1984 redovisade Rolf Svedberg den dåvarande 

hanteringen av våtverksslam för slutförvaring i silo. Utöver detta berörde Boliden inte 

frågan om våtverksslammet vid något av dessa möten. Boliden nämnde inte heller att 

bolaget exporterat våtverksslammet till Chile.  

 

Innan Boliden bestämt hur bolaget skulle hantera våtverksslammet, upprättade Rolf 

Svedberg en skiss med sex konkreta alternativ för hantering av våtverksslammet:  

- Byggandet av en silo till en uppskattad kostnad om 500-600 kr/m³ 

- Byggandet av en SAKAB-limpa till en uppskattad kostnad om 300 kr/m³ 

- ”Present situation” innebärande att avfallshögen behålls som den är med någon 

form av övertäckning till en uppskattad kostnad om 250 kr/m³ 

- ”Feed to roaster”, troligen innebärandes fortsatta försök att processa i 

kalcineringsugn; alternativet är satt inom parentes 

- Avyttring av avfallet till det chilenska företaget Promel till en kostnad om 500 

kr/ton, +/- 100 kr 

- ”Special treatment plant in Rönnskär”, troligen den nya process för vilken 

bolaget ansökt om patent.  

 

6.7.2 Skeppningar 

Det skedde tre skeppningar av våtverksslam från Rönnskärsverken till Promel i Arica. 

Den första skeppningen lämnade Rönnskärsverkens hamn den 1 augusti 1984 med      

8 096 ton våtverksslam. Den 24 augusti 1984 begärde Promel att den chilenska 

myndigheten AHS skulle ge bolaget tillstånd att importera våtverksslammet, vilket 
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AHS lämnade tillstånd till tre dagar senare. Våtverksslammet lämnade Aricas hamn 

den 3 september 1984 och lades då på Sitio F.  

 

Den 23 november 1984 skeppades ytterligare 6 997 ton våtverksslam till Arica. Denna 

last anlände till Sitio F den 2 januari 1985.  

 

Den tredje lasten om 4 041 ton våtverksslam lämnade Rönnskärsverkens hamn den 16 

juni 1985, varpå Promel den 17 juli samma år begärde tillstånd att få flytta även denna 

last till Sitio F.  

 

6.7.3 I Chile 

Vid möte i samrådsgruppen den 14 september 1984, två veckor efter att den första 

skeppningen anlänt till Arica, diskuterades en undersökning om ökad lungcancer bland 

män runt Rönnskär samt vissa frågor kring hur slam på området skulle deponeras. 

Skeppningen av våtverksslam till Arica nämndes inte. 

 

I oktober 1984 reste Rolf Svedberg återigen till Arica, denna gång för att undersöka 

hur upparbetningen fortskred. Under besöket konstaterade han att någon fullskalig 

upparbetning inte hade påbörjats, vilket Promel uppgav berodde på tekniska problem. 

Någon diskussion om hur det giftiga avfallet skulle hanteras efter att det processats 

ägde inte rum heller vid detta besök. Vid Rolf Svedbergs hemkomst till Sverige 

mottogs den 17 oktober 1984 ett fax från Promel som uppgav att upparbetningen var i 

full gång.  

 

Den 18-19 december 1984 redovisade Boliden sin ”nuvarande hantering” av 

våtverksslam vid möte i samrådsgruppen. Hanteringen innebar centrifugering, torkning 

och pneumatisk transport till silo. Förslaget om SAKAB-limpa stod återigen på 

dagordningen. Boliden nämnde vid detta möte inte att två tredjedelar av avfallshögen 

lämnat Rönnskärsverken och skeppats till Arica.  
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Ett tredje besök i Arica genomfördes i mars 1985 av Bolidens utvecklingschef Arne 

Björnberg, varefter Boliden vidtog förberedelser för att skeppa det resterande 

våtverksslammet trots att någon full produktion inte kan ha pågått hos Promel. I 

anslutning till den tredje skeppningen skedde den sista betalningen till Promel. För 

sjötransporterna och till Promel, som mottagare av det giftiga avfallet, betalade 

Boliden omkring tio miljoner kronor. Efter den sista skeppningen och betalningen 

upphörde kontakterna mellan Boliden och Promel helt.  

 

Boliden kontrollerade aldrig att Promel processade materialet korrekt och ansvarsfullt 

och inte heller hur Promel planerade att slutförvara det giftiga avfall som blir kvar efter 

en upparbetningsprocess.  

 

6.8 Det efterföljande händelseförloppet 

Vid byggandet av de stora mängderna hus i Polygono i början av 1990-talet användes 

det giftiga avfallet till att bygga husgrunder och jämna ut marken vid anläggandet av 

privatbostäder. Barnen som växte upp i området lekte på högen av våtverksslam och 

använde materialet som modellera. Alla i området utsattes för gifterna eftersom det 

arsenikbemängda dammet blåste in över de närbelägna bostadsområdena och lade sig 

överallt i omgivningarna. 1993 ansökte Promel om tillstånd att lämna kvar 

våtverksslammet på Sitio F. 1995 var hela bostadsområdet kring Sitio F bebott. I 

december 1996 började AHS se över möjligheterna att avlägsna avfallet från Sitio F, 

vilket den ideella miljöorganisation SERPAJ året därpå påstod var giftigt. I oktober 

1997 skickades prover av våtverksslammet till ISP för analys och resultaten visade att 

materialet innehöll höga värden av arsenik, bly, kadmium, kvicksilver, koppar och 

zink. Myndigheterna konstaterade att man stod inför en miljömässig katastrof.  

 

Mellan januari och mars 1998 flyttades avfallet från Sitio F till en plats benämnd 

Quebrada Encantada, omkring 700 m från Cerro Chuño, för provisorisk förvaring. 

Våtverksslammet täcktes där med plast, jord och grus. Så småningom byggdes en mur 

runt avfallshögen. Den 20 februari 1998 publicerades artiklar i svensk media om 
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miljökatastrofen i Arica. Boliden medgav att bolagets avfall gett upphov till skador, 

men förklarade att bolaget inte hade något ansvar för det inträffade.  

 

Samma år tog AHS blod- och urinprover på 623 personer, främst barn, som bodde nära 

Sitio F. Analysresultaten från ISP visade att 82 procent av de 559 personer som testats 

för arsenik hade nivåer i urinen som översteg 25 μg/l.  

 

1999 byggdes en mur runt Sitio F och det kontaminerade området täcktes med 20 cm 

lera.  

 

År 2000 togs 4 990 blodprover för att kontrollera blynivåer på invånare i Cerro Chuño 

och Los Industriales. Av dessa visade 579 prov nivåer överstigande 10 μg/dl. 

Arseniknivåer testades inte. Resultaten från proverna delgavs inte de skadelidande 

förrän 2009 och påstods vara förlorade till dess att borgmästaren Waldo Sankan fann 

dem.  

 

Ett stort antal skadelidande väckte under år 2000 skadeståndstalan mot Promel och 

AHS (Promelmålet). Målet delades upp i en del mot Promel och en del mot AHS. 

Talan mot Promel gick ut på att bolaget skulle åläggas att återställa området, medan 

den mot AHS förda talan avsåg krav på ersättning för materiella och ideella skador 

som uppstått på grund av det giftiga avfallet från Rönnskärsverken. Målet avgjordes 

slutligen av Chiles högsta domstol 2007, som förpliktade AHS att utge ersättning med 

åtta miljoner peso för ideella skador till var och en av de 374 skadelidande som 

samtliga bodde i Polygono. Utöver detta ålades Promel att åtgärda miljöskadorna.  

 

Under 2002 besökte den dåvarande borgmästaren i Arica, Ivan Paredes, Stockholm för 

att begära kompensation från Boliden. Nästkommande år besökte Aricas nya 

borgmästare, Carlos Valcarce, såväl Stockholm som Boliden och erbjöd Boliden att 

återta avfallet, ett erbjudande som inte accepterades. Boliden sände emellertid därefter 

ett fax till Carlos Valcarce för att mot full kompensation erbjuda tekniskt bistånd.  
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Den belgiske agronomen Dirk Nelen genomförde en studie av marken i områdena 

Cerro Chuño och Los Industriales som presenterades i januari 2004. Studien visade att 

nivåerna av arsenik, bly och kadmium var högre i områdena närmare Sitio F och att 

Sitio F var källan till kontaminationen.  

 

År 2005 genomförde antropologen Rodrigo Pino Vargas en epidemiologisk studie som 

omfattade 450 familjer och 2 100 personer. Denna studie visar att de vanligaste 

hälsoproblemen var håravfall, syn- och hörselnedsättningar, smärta i skelettet, missfall, 

cancer i urinblåsan och lungorna, funktionsnedsättningar i njurarna samt nyfödda med 

olika typer av missbildningar.  

 

Den 14 september 2009 erkände den chilenska regeringen, genom dokumentet 

Programa Maestro, att Arica är allvarligt förorenat. I Programa  Maestro konstaterades 

bland annat att det förekom höga nivåer av bly, kadmium och arsenik runt Sitio F samt 

att höga föroreningsnivåer på hustaken i området antyder att flytten av 

våtverksslammet och åtgärden att täcka över Sitio F med lera inte fungerat. Slutsatsen i 

Programa  Maestro var att ungefär 1 880 hus runt Sitio F måste rivas. Året därpå, 

2010, genomfördes ytterligare 8 068 hälsoundersökningar. Av de 6 362 analysresultat 

som hälsoundersökningarna genererade i visade 12,9 procent på oacceptabla nivåer av 

arsenik uppgående till 30 μg/l eller mer i urinen. 0,4 procent av proverna visade för 

höga blyvärden. 

 

6.9 De skadeståndsgrundande handlingarna 

 

6.9.1 Våtverksslammet - hantering och kunskap 

Våtverksslammet, som låg i en växande hög på Rönnskärsverken, var mycket farligt 

för både hälsa och miljö och innehöll stora mängder arsenik, bly och kvicksilver som 

lett till allvarliga sjukdomar och hälsoproblem hos privatpersonerna såsom lungcancer, 

hjärt- och lungsjukdomar, problem med andningsapparaten, infertilitet, missfall, 

missbildningar och värk i leder och skelett.  
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Våtverksslammet var klassificerat som en restprodukt av Boliden, vilket berodde på att 

bolaget ansåg att det inte var lönsamt att utvinna de tungmetaller som fanns kvar. 

Boliden hade heller ingen säker metod att förvara avfallet på, varför det blev liggande i 

en växande hög på Rönnskärsområdet.  

 

6.9.2 Vetskapen om Promels verksamhet och förmåga 

Boliden är, och var, en internationellt mycket erkänd aktör inom gruvnäringen. Under 

1980-talet ansåg bolaget att det ledde utvecklingen avseende arbetet med att hantera 

arsenikavfall på ett miljömässigt fullgott sätt. 

 

Rolf Svedberg blev under sitt besök i februari 1984 förevisad såväl Promels 

verksamhetsområde som platsen benämnd Sitio F där våtverksslammet skulle placeras 

i avvaktan på upparbetning. På området arbetade ett hundratal av bolagets anställda 

och i den omedelbara närheten fanns förutom ett bostadsområde, Sica Sica med 

sammanlagt 59 hus som byggts 1971, en militäranläggning (Alborada) uppförd 1980. 

Vid besöket talades varken om Promels möjligheter att upparbeta materialet eller hur 

bolaget skulle hantera den slutliga deponeringen. 

 

Syftet med Rolf Svedbergs två resor till Arica var att förvissa sig om att Promel hade 

kapacitet och kunskap att upparbeta materialet. Boliden, som var ledande inom 

branschen och som saknade en fungerande process för att hantera dessa komplexa 

restprodukter, ansåg att Promel, med en underdimensionerad och primitiv anläggning 

utan kunskap och erfarenhet av att hantera större mängder gruvavfall, skulle kunna 

hantera våtverksslammet bättre än Boliden självt.  

 

Den kalcineringsanläggning som Promel skulle använda för upparbetning av avfallet 

från Boliden var inte dimensionerad för den mängd avfall som det var fråga om. 

Anläggningen var primitiv, vilket medförde en stor risk för att många arbetstagare 

skulle exponeras för det farliga avfallet. Boliden var väl medvetet om att en 

upparbetning genom kalcineringsteknologi skulle vara osäker och resultera i en 

produktion av giftiga avfallsprodukter. 
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Promels anställda saknade erforderlig sakkunskap för att hantera Bolidens avfall. 

Tämligen omgående påbörjades försök att utvinna ädelmetaller ur våtverksslammet. 

Promel provade även en del olika metoder för att kunna utvinna delar av arseniken till 

försäljning, med konsekvens att anställda kom i direkt kontakt med mycket giftiga 

arsenikbemängda produkter. Promel upparbetade väldigt lite av våtverksslammet 

eftersom bolaget inte fick ut det som önskades. I kalcineringsugnarna samlades ett vitt 

pulver. De anställda skulle därefter arbeta i dessa ugnar klädda i vita overaller och 

ansiktsmasker. De klarade av att vara i ugnen i tre minuter innan de mådde dåligt och 

gick ut för att kräkas. Eftersom Chile var en militärdiktatur vågade ingen säga ifrån. 

De anställda blev sjuka. 

 

Promel upphörde fort med sina försök att upparbeta våtverksslammet. Högen med 

våtverksslam blev istället liggande på Sitio F. På grund av det torra klimatet torkade 

avfallet på ytan och blev till ett lättflyktigt damm som spreds med vindarna i området. 

 

Vid tiden för de aktuella transporterna fanns ingen utprovad metod för utvinning av 

arsenik ur det processade materialet så att restprodukten skulle bli ofarlig. De giftiga 

restprodukterna utgjorde generellt sett ett enormt miljöproblem för hela 

gruvbranschen. Boliden visste därför att en upparbetning inte var möjlig för Promel.  

 

6.9.3 Transporten - överväganden m.m. 

Bolidens transport var inte förenlig med det tillstånd för Rönnskärsverken som bolaget 

hade beviljats med stöd av miljöskyddslagen och de villkor som hade meddelats. 

Boliden var således förbjudet att på egen hand bestämma om export av det giftiga 

avfallet. Boliden följde inte det beslut som samrådsgruppen hade fattat om att 

våtverksslammet skulle deponeras i en SAKAB-limpa.  

 

Boliden kände dessutom till den internationella debatt och det globala arbete som gick 

ut på att utforma ytterligare restriktioner och strängare regelverk kring giftigt avfall. 

Bolidens syfte med exporten var att undkomma ansvaret för det giftiga avfallet och de 
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krav på skyddsåtgärder som följde av svensk rätt. För att undvika framtida kostnader 

avseende inrättande av deponi och ställande av säkerhet för den risk för miljöskador 

som gifterna kunde komma att orsaka i framtiden, skeppade Boliden iväg sitt giftiga 

avfall till Chile mot en kostnad på omkring tio miljoner kronor.  

 

Boliden har påstått att det var av synnerlig betydelse att avfallet skulle hanteras och 

processas av experter på området. Trots detta valde bolaget att transportera 

våtverksslammet till Promel. Därutöver beviljades tillståndet för Promel att importera 

våtverksslammet på uppgifter om att materialet endast var giftigt i sin ursprungliga 

form och endast vid förtäring. De chilenska myndigheternas utlåtande visade 

fundamental okunskap då ett ämne antingen är giftigt eller inte, oberoende av vad man 

gör med det. Tillståndet fattades av en myndighet i ett land som styrdes av en 

auktoritär militärjunta.  

 

Våtverksslammet saknade kommersiellt värde. Annars skulle Boliden i egen regi ha 

processat materialet för att utvinna de påstådda resterna av ädelmetaller. Boliden var 

världsledande på att processa gruvmaterial och hade även patent på sådana tekniker. 

Det chilenska naturvårdsverket CONAMA har slagit fast att det kommersiella värdet 

av lasterna var så lågt att det understeg det pris som Boliden betalade för transporten 

av det. Boliden var tvunget att betala Promel för att det chilenska bolaget skulle ta 

emot våtverksslammet, eftersom det saknade kommersiellt värde. Det rörde sig om en 

tjänst som gick ut på att se till att Boliden blev kvitt slammet och undkomma det 

juridiska ansvaret för både förvaring och hälsorisker. Boliden genomförde aldrig någon 

uppföljning efter den sista transporten av våtverksslammet, trots att detta var en 

skyldighet som hade införts av OECD. Detta krav innefattade en skyldighet att 

återimportera materialet om mottagaren inte förmådde förvara det på ett säkert sätt. 

Istället avslutades samtliga kontakter med Promel så snart allt våtverksslam hade nått 

Arica. En uppföljning av vad som hänt med materialet hade i vart fall medfört att 

Boliden kunnat uppmärksamma de chilenska myndigheterna på det olämpliga i att 

bygga bostadsområden i omedelbar närhet till Sitio F, vilket hade kunnat förhindra 

irreparabla giftskador på tusentals barn och vuxna som flyttade in i området Polygono.  
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6.10 Orsakssamband 

Våtverksslammet som Boliden transporterade till Arica innehöll en stor mängd mycket 

giftiga och hälsofarliga tungmetaller. Förutom 17,5 procent arsenik innehöll avfallet 

4,5 procent bly, 0,05 procent kadmium och 3 000 ppm kvicksilver. Alla dessa metaller 

är mycket farliga för människan vid långvarig exponering.  

 

Miljöstudier som genomförts i området kring Sitio F och i Polygono har visat att det i 

området fanns kraftigt förhöjda nivåer av ett stort antal tungmetaller, såsom bly, 

arsenik, kvicksilver, kadmium och koppar. Dessa miljöstudier har följts upp av flertalet 

hälsoundersökningar på boende i området som i sin tur har legat till grund för 

rättsprocessen i Promelmålet.   

 

År 2009 presenterade den chilenska staten rapporten Programa Maestro som även den 

fastställde sambandet mellan det giftiga avfallet från Boliden och den kontaminerade 

marken i Polygono såväl som de hälsoeffekter som föroreningarna orsakat. 

 

Året därpå genomfördes en studie i områdena Los Industriales som byggde på 

intervjuer med ett antal boende i området och som visade att många hade skador 

kopplade till värk i leder och skelett, vilket är hälsobesvär som typiskt sett uppstår 

efter långvarig exponering för tungmetaller. 

 

Enligt sakkunniga vittnet Dr Craig Steinmaus kan långvarig exponering av arsenik 

kopplas till ett stort antal allvarliga hälsoeffekter som exempelvis cancer, 

hjärtsjukdomar, lungsjukdomar, infertilitet och utvecklingsstörningar hos barn. Craig 

Steinmaus menar att de värden man uppmäter vid en viss given tidpunkt endast är en 

konsekvens av den arsenikpåverkan personen ifråga blivit utsatt för under de 

föregående två veckorna, varför ett urinprov inte kan ge svar på vilken exponering som 

skett dessförinnan. Craig Steinmaus slutsats är dock att det saknas andra förklaringar 

än att det är den kontaminerade boendemiljön i Polygono som orsakat de höga 

koncentrationer av arsenik som uppmätts i urinen hos de skadelidande.  
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En hög koncentration av uppmätt arsenik i urinen i kombination med det faktum att 

den skadelidande levt i Polygono-området utgör därmed bevis för att denne utsatts för 

en långvarig och skadlig exponering för arsenik som härstammar från Bolidens 

våtverksslam.  

 

Boliden har sedan giftkatastrofen uppdagades fram till dess att talan väcktes mot 

bolaget vitsordat sambandet mellan våtverksslammet och de omfattande skador som 

åsamkats invånarna i intilliggande områden. 

 

6.11 Skadeståndsskyldighet 

 

6.11.1 Skadeståndsskyldighet enligt chilensk rätt 

Som inledningsvis berörts ska chilensk rätt tillämpas. Lagen 19°300 om allmänt stöd 

för miljön (Ley sobre bases generales del medio ambiente, miljöskyddslagen) som 

antogs 1994 är Chiles centrala miljöskyddslag och innehåller materiella regler om 

skydd för miljön. Av domar från Chiles högsta domstol i Promelmålet och Santa 

Lauramålet (Chiles högsta domstols mål 7749-2008) framgår att miljöskyddslagen från 

1994 är tillämplig på skador som manifesterats efter lagens ikraftträdande, oavsett när 

den skadegörande handlingen ägde rum. Artikel 4 i Código Civil (civillagen) 

föreskriver att speciallag har företräde framför civillagens allmänna föreskrifter 

(specialitetsprincipen). Prövningen i målet mål styrs således huvudsakligen av 

miljöskyddslagen.  

 

Rättsprocesser till följd av miljöskador, inklusive skadestånd för hälsoskador, regleras 

i artiklarna 51 och 53 i miljöskyddslagen. Av artikel 51, första stycket, framgår att var 

och en som avsiktligt eller genom vårdslöshet orsakar miljöskada blir ansvarig för 

skadan. Tredje stycket i artikel 51 anger att civillagens bestämmelser är tillämpliga i de 

delar som inte regleras i miljöskyddslagen. Reglerna i civillagens artikel 2317 om 

solidariskt ansvar är ett sådant fall. Enligt artikel 53, första stycket, miljöskyddslagen 

kan talan föras avseende såväl återställande av den skadade miljön som skadestånd.  
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De kriterier som uppställs för vårdslöshet vid utomobligatoriska skadestånd är 

desamma i miljöskyddslagen och civillagen (Hernán Corral Talciani, ”Daño ambiental 

y responsabilidad civil del empresario en la Ley del bases generales del medio 

ambiente” [”Miljöskada och civilrättsligt ansvar för företagare enligt 

miljöskyddslagen”]. 23(1) Revista Chilena de Derecho (1996), s. 143-177.) Chilensk 

rätt använder begreppet ”bonus pater familias” som jämförelseobjekt vid fastställande 

av vad som utgör ”normal” culpa. Civillagens artikel 44 definierar normalgraden av 

vårdslöshet enligt följande: ”Ordinär culpa innebär bristen på den omsorg och 

aktsamhet som en normalt aktsam person agerar med. Om culpa inte anges 

tillsammans med annat beskrivande ord menas ordinär culpa”. Culpabegreppet 

innefattar huvudsakligen två rekvisit, vårdslöst agerande och/eller underlåtenhet att 

vidta försiktighetsåtgärder. Vårdslöst agerande definieras é contrario i artikel 45, 

samma lag, om force majeure. För att avgöra om culpa ska anses föreligga eller inte 

används följande avvägningskriterier.  

- Skadans storlek eller allvarlighet, 

- sannolikheten/risken för skadans uppkomst, 

- det sociala värdet av handlingen, 

- kostnaden för att undvika skadan och 

- expertens handlingar. 

 

Risken för en verksamhet kan definieras statistiskt som en funktion mellan storleken 

av skadorna som kan orsakas och sannolikheten för att skadan ska inträffa. En 

omsorgsfull person, bonus pater familias, agerar med olika aktsamhetsnivå beroende 

på risken som agerandet utgör. Det finns risker som är motiverade på grund av deras 

värde för samhället och tvärtom onödiga risker som inte kan motiveras. Om skadan 

skulle kunna förebyggas till en rimlig kostnad, medför det en omsorgsplikt som 

innefattar skyldighet att vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra skadan. 

Omsorgsplikten är i princip oberoende av svarandens professionella kompetens, men 

det finns ett ökat krav på omsorg vid aktiviteter som kräver en specialiserad 

organisation vid industriell verksamhet.  
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Chiles högsta domstol har därutöver kommit fram till att utomobligatorisk culpa även 

omfattar situationer då man inte insåg men borde ha insett konsekvenserna av ett 

agerande.  

 

Artikel 1558 i civillagen anger för kontraktuella relationer att ”om skadevållaren agerat 

culpöst [och inte uppsåtligt] är han bara ansvarig för de förluster som han förutsåg eller 

bort förutse när avtalet kom till stånd”. Doktrinen har tolkat bestämmelsen é contrario 

när det gäller utomobligatoriska förhållanden, varför skadevållaren då anses ansvarig 

både för förutsebara skador och för följdskador som inte kunnat förutses (Enrique 

Barros, Tratado de responsabilidad Extracontractual [Avhandling om 

utomobligatoriskt ansvar], Editorial Jurídica, Santiago (2006), s. 235-236,). 

 

Försiktighetsprincipen har haft stor betydelse i den chilenska miljöskyddslagen, vilket 

av Chiles högsta domstol har tolkats som att den som handlar inte får ignorera en risk 

om det med vetenskapligt stöd kan konstateras att det föreligger en skälig och 

uppenbar fara för att en skada ska inträffa, d.v.s. att sannolikheten för skada är grundad 

i vetenskapliga studier, samt att hänsyn ska tas och åtgärder vidtas på så sätt att 

riskerna inte ignoreras (Chiles högsta domstols mål 7876-2013). Enligt propositionen 

till 1994 års miljöskyddslag innehåller lagen verktyg att användas för att uppnå syftet 

med försiktighetsprincipen (Prop. Nr. 387-324, 1992-09-14). Reglerna om 

skadeståndsansvar för den som inte följt försiktighetsprincipen är ett sådant verktyg.  

 

Miljöskyddslagen innehåller inga speciella regler för bevisbördan vid miljöskador, 

utan de allmänna regler som framgår av artikel 1698, första stycket, civillagen 

tillämpas, av vilken det framgår att den som påstår någon annans skyldighet ska bevisa 

detta. Bevisbördan ligger således på den som påstår en omständighet. Av ett antal olika 

regler i civilprocesslagen framgår att käranden ska sträva efter att ”fullständigt” bevisa 

sina påståenden. Offentliga dokument är exempel på fullständiga bevis. Om en part 

presenterat fullständigt bevis har motparten att bestrida dess giltighet och tillförlitlighet 

eller lägga fram motbevisning av samma bevisvärde. I chilensk rätt gäller i fall som 
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med Bolidens avfall en vårdslöshetspresumtion. Till skillnad från svensk rätt är 

ansvaret inte strikt, men vid skada presumeras vårdslöshet hos utövaren av en farlig 

verksamhet.  

 

Bevis som inte utgör ”fullständigt bevis” ska styrkas med ytterligare bevismedel och 

utgör grund för s.k. domarpresumtion. Domarpresumtionen utgör en vägledning för 

domaren som innebär att denne ska använda sig av kända fakta eller omständigheter. 

(Carlos Ducci 2010, Derecho Civil. Parte General, Editorial Jurídica de Chile, s 430). 

Om dessa fakta och omständigheter pekar mot samma slutsats, ska domaren enligt 

domarpresumtionen besluta i enlighet med dessa även om de inte utgör ”fullständiga 

bevis”. I denna del synes Chiles bevisvärderingssystem ha stora likheter med svenska 

regler om fri bevisvärdering även om chilensk rätt formellt lägger stor vikt vid 

domarens förnuft. Domen ska vara en konsekvens av de bevis som lagts fram. 

Domarpresumtionen ska vara seriös och precis, vilket innebär att den inte ska vara 

svag eller oklar och inte heller kunna appliceras på olika sätt (Alessandri Arturo m.fl. 

2005, Tratado de Derecho Civil, Editorial Jurídica de Chile, s. 485). 

 

6.11.1.1 Orsakssamband  

Chiles högsta domstol tillämpar regeln conditio sine qua non för att fastställa 

orsakssamband. Enligt denna regel ska man föreställa sig situationen som om den 

aktuella handlingen eller underlåtenheten inte hade ägt rum. Om skadan då inte skulle 

ha uppkommit, föreligger orsakssamband eftersom skadan faktiskt uppkommit 

(Enrique Barros, aa s. 376). Adekvansbedömningen är alltså knuten till frågan om 

skadevållarens möjlighet att förutse den uppkomna skadan enligt chilensk rätt och 

hanteras således inom ramen för vårdslöshetsbedömningen.  

 

Vid kumulativa skadegörande handlingar, exempelvis när flera förorenare släpper ut 

förbjudna kemikalier som orsakar hälsoskada, krävs ingen bevisning om att 

handlingarna var för sig kunnat orsaka de uppkomna skadorna. Avsikten är att 

skadelidande inte ska behöva tåla skadan i sådana fall (Enrique Barros, aa s. 421-422). 

För den  typen av verksamhet tillämpas i chilensk rätt även en kausalitetspresumtion.  
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6.11.1.2  Solidariskt ansvar  

Alla skadevållare är, enligt civillagen, solidariskt ansvariga för hela skadan och har 

regressrätt i förhållande till övriga skadevållare (Enrique Barros, aa s. 423). Artikel 

2317, första stycket, civillagen anger att ”om ett delikt eller kvasidelikt har orsakats av 

två eller flera personer har var och en solidariskt ansvar för samtliga skador som 

orsakats av deliktet eller kvasideliktet”, med undantag för fastighetsägares ansvar för 

skador som har orsakats p.g.a. bristande reparationer av sin fastighet och boendes 

ansvar. Av artikel 2317 i civillagen följer att chilensk rätt inte fäster avseende vid hur 

stor del av skadan som varje part har orsakat, utan ansvaret är fullt solidariskt för 

samtliga parter. Skadeståndsansvaret är sålunda solidariskt, varför den skadelidande 

kan begära ersättning av valfri part som agerat vårdslöst för hela skadan och förlusten. 

Chiles högsta domstol har tillämpat den solidariska ansvarsregeln oavsett om ansvaret 

avser en skadegörande handling eller underlåtenhet (Chiles högsta domstols mål 1880-

2014). 

 

6.11.1.3 Förutsättningar för skadeståndsskyldighet enligt chilensk rätt 

Miljöskada definieras i artikel 2 f) miljöskyddslagen som ”all betydande förlust, 

minskning, skada eller betydande försämring som orsakas miljön eller till en eller flera 

av dess komponenter”. Även följdskador till miljöskador ersätts enligt 

miljöskyddslagens artikel 53. Enligt artikel 2329 i civillagen ska samtliga skador som 

orsakats avsiktligt eller genom vårdslöshet återställas/ersättas av den som orsakat 

skadorna. Skadorna delas upp i ”ekonomiska” eller ”icke-ekonomiska”. Icke-

ekonomiska skador beskrivs även som ”ideella skador”. Begreppet ideell skada har i 

chilensk rätt utvecklats genom prejudikat där artikel 2329 i civillagen utgjort ett 

rättsligt stöd för beslut då ersättning tillerkänts för sådana skador. Rätten till ersättning 

för ideella skador är fastställd i Chile sedan 1922. 

  

Enligt chilensk rätt avser ersättningen antingen de ekonomiska konsekvenserna av en 

personskada, t.ex. sjukvårdskostnader, eller den ideella skada som manifesteras genom 

själva lidandet av personskadan. Ideella skador innefattar alltså smärta, obehag, 
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psykiskt lidande (känslomässiga förluster), försämrade möjligheter att förverkliga sina 

livsplaner och risken för att dessa konsekvenser ska uppstå i framtiden. Ersättningen 

kompenserar såväl smärta eller ångest (pretium doloris – ”priset av lidandet”) som 

bortfall av chansen till ett fullgott liv (Enrique Barros, aa s. 234). Definitionen av 

ideella skador innefattar alltså risken för framtida skada. Denna typ av skada består av 

den oro som en skadelidande presumeras ha som en direkt följd av den ökade risken 

för negativa hälsoeffekter (Enrique Barros, aa s. 231. Jämför också 

Appellationsdomstolens definition under avsnitt 13 i Promelmålet som stadfästes av 

Chiles högsta domstol). Chilenska domstolar har upprepat dessa idéer i olika 

formuleringar som uttrycker den breda definitionen av skada i chilensk rätt. 

 

I chilensk skadeståndsrätt har praxis utvecklats för hur ideella skador ska ledas i bevis. 

Beviskravet vad gäller ideella skador är lågt satt, eftersom skadelidande presumeras ha 

obehag av sin skada. Den övervägande uppfattningen i såväl doktrin som rättspraxis är 

att det är tillräckligt att offret visar hälsoskada som normalt medför ångest eller 

försämrar livsglädje och att detta utgör en presumtion för ideell skada (Enrique Barros, 

aa s. 334 f med hänvisning till ett stort antal rättsfall).  

 

6.11.1.4 Beräkning av skadan enligt chilensk rätt 

Lagen anger inte några fasta summor eller parametrar för den monetära beräkningen av 

ideella skador. Beloppet fastställs utifrån varje fall. Chiles högsta domstol har ofta 

uttalat i sina beslut att ”vid bedömningen av den ideella skadans karaktär kan 

pengabeloppet som utgör ersättning bara klokt fastställas av domaren utifrån fakta i 

målet och vad som är rättvist” (se Chiles högsta domstol mål 1634-01-2002) [Corte 

Suprema de Chile (2002) Rol Nº 1.634-01]). Chilenska appellationsdomstolar och 

Chiles högsta domstol har uttalat att beloppet för ideella skador ska fastställas med 

beaktande av följande faktorer: 

- sättet på vilket den olagliga handlingen ägde rum, 

- lidandet som åsamkades offret, 

- omfattningen av och sättet för svarandens deltagande, 

- ansvarets omfattning, 
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- den skadevållande handlingens allvar och natur, 

- betydelsen av de rättigheter som kränkts, 

- de fysiska, psykiska, sociala eller ideella effekterna till följd av skadan, 

- skadans omfattning och fortlevnad i tid inklusive risken för framtida men 

och 

- skadelidandes och svarandes ekonomiska förmåga. 

 

Utgångspunkten för de yrkade beloppen är den skadeberäkning som fastställts av 

Högsta domstolen i Chile för motsvarande skador i Promelmålet, vari de skadelidande 

tillerkändes skadestånd om 8 miljoner peso per person. Sedan domen i Promelmålet 

föll fram till dess att talan väcktes har inflationen i Chile uppgått till sammanlagt 24,5 

procent, varför nuvärdet beräknas till 9 960 000 peso, vilket motsvarar 128 612 kronor 

per person.  

 

6.11.2 Skadeståndsskyldighet enligt svensk rätt 

Skadeståndslagen och allmänna skadeståndsrättsliga principer, utvecklade i analogi 

med miljöbalkens (tidigare miljöskadelagens) regler, utgör det rättsliga stödet för 

Bolidens ersättningsskyldighet enligt svensk rätt. En grundregel är att den 

skadelidande ska försättas i samma situation som om skadan aldrig inträffat. Det är 

oftast en ekonomisk kompensation för en skada som avses.  

 

5 kap. 1 § skadeståndslagen anger vad en skadelidande kan få ersättning för vid 

personskada, varvid punkten 3 anger fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur 

(sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt 

särskilda olägenheter till följd av skadan. Personskada utgörs av negativ fysisk 

förändring av kroppen, funktionsstörningar i kroppens organ, infektioner och 

förgiftningar. Även smärta, estetiska förändringar och oro för att kroppen ska 

försämras i framtiden omfattas enligt svensk rätt av begreppet personskada.  

 

I detta mål har privatpersonerna höga halter av arsenik i kroppen. Arsenikförgiftningen 

utgör en skada i sig och exponering för arsenik över tid innebär en försämring av 
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kroppen och en påtaglig risk för allvarliga hälsoeffekter. Vetskapen om förgiftningen 

medför starkt obehag, oro för ohälsa, sjukdom, allmänt försämrat hälsotillstånd och en 

förkortad livslängd. Förgiftningen i sig såväl som konsekvenserna av den utgör skada. 

Jämförelse kan göras med HIV-smitta. Enligt svensk praxis krävs inte att individen 

utvecklat sjukdom för att ersättningsgill skada ska föreligga, utan redan förekomsten 

av en HIV-infektion i en skadelidandes kropp utgör en ersättningsgill personskada.    

 

6.11.2.1 Orsakssamband 

Tingsrätten har att pröva såvitt gäller orsakssamband om det föreligger ett sådant 

samband, helt eller till viss del, mellan våtverksslammet på Sitio F och de 

personskador som de skadelidande i Polygono har drabbats av, d.v.s. om arseniken hos 

var och en av de skadelidande har sitt ursprung i våtverksslammet. Prövningen 

innefattar dels frågan om orsakssambandet bryts av tredje mans handlande, dels frågan 

om alternativa eller kumulativa skadeorsaker.  

 

Det har förvisso krävts handlande alternativt underlåtenhet att handla från Promel och 

från chilenska myndigheter utöver Bolidens handlande och/eller underlåtenhet för att 

personskadorna skulle uppstå. Dessa mellankommande handlingar av tredje man 

innebär emellertid inte att orsakssambandet mellan Bolidens agerande och skadorna 

bryts. När, som i förevarande fall, flera olika händelser samverkar är det tillräckligt att 

Bolidens vårdslöshet har varit en nödvändig del i den sammanlagda orsaken för att 

orsakssamband ska anses föreligga.  

 

Det förekommer inga alternativa skadeorsaker. För det fall rätten skulle bedöma att det 

finns ytterligare arsenikkällor som skulle ha samverkat till personskadorna (kumulativa 

skadeorsaker), föreligger det ändå ett orsakssamband mellan Bolidens 

agerande/underlåtenhet och skadorna.  

 

När särskilda svårigheter anses föreligga med att framlägga en fullständig bevisning 

om att andra skadeorsaker varit uteslutna, uppställs i svensk rätt ett lägre beviskrav än 

annars. Vid betraktande av samtliga omständigheter ska det framstå som klart mera 
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sannolikt att orsaksförloppet varit det som den skadelidande påstått än att något av de 

sakförhållanden som motparten åberopat utgjort skadeorsaken. Grundläggande för att 

åtnjuta bevislättnad i fråga om orsakssambandet är, liksom i förevarande fall där även 

tidsaspekten ska beaktas, att det är förenat med stora svårigheter att få fram full 

bevisning. 

 

Svensk miljölagstiftning är inte direkt tillämplig på skador som inträffat utomlands. 

Miljöbalkens regel om bevislättnad i 32 kap. 3 § tredje stycket är likväl av avgörande 

betydelse. Bestämmelsen är hämtad från 1986 års miljöskadelag som i sin tur var en 

kodifiering av de allmänna skadeståndsrättsliga rättsgrundsatser som gällde vid tiden 

för transporterna. Regeln innebär att den skadelidande inte behöver prestera full 

bevisning om orsakssambandet mellan en skadegörande händelse och den skada som 

denne har drabbats av. Det är tillräckligt om den skadelidande bevisar att det finns en 

övervägande sannolikhet för ett sådant orsakssamband. Regeln gäller bl.a. vid skador 

genom luft- och markföroreningar.  

 

Det är endast om tredje mans handlande är ”helt extraordinärt” och oväntat som 

adekvans kan tänkas utesluten (Hellner m.fl., Skadeståndsrätt, 9 uppl, s. 197 och NJA 

1981 s. 622). Det ska även beaktas att Bolidens transport av giftigt avfall utgör farlig 

verksamhet med uppenbar risk för omfattande skador, varför Boliden hade att, även 

efter sluttransporten av det giftiga avfallet, vidta långtgående åtgärder för att minimera 

risken för skada.  

 

6.11.2.2 Förutsättningar för skadeståndsskyldighet enligt svensk rätt 

Svensk rätt motiverar ingen skarp gräns mellan culpaansvar och strikt ansvar. Kravet 

på vårdslöshet varierar beroende på hur farlig den skadegörande handlingen eller 

verksamheten är. Det föreligger därför ett strikt ansvar för Boliden avseende de 

uppkomna skadorna. Om skadeståndsansvar ändå skulle kräva ett culpöst handlande, 

måste kravet på vårdslöshet vid skada till följd av transport och hantering av farliga 

produkter och avfall vara lågt ställt. Bolidens vårdslöshet i förhållande till de 
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uppkomna skadorna i Arica är påtaglig. Bolaget var medvetet om de risker för skada 

som transporten till och dumpningen av avfallet i Arica skulle innebära. 

 

I svensk rätt har principer om strikt skadeståndsansvar för farliga verksamheter 

utvecklats. Det strikta ansvaret baseras främst på lagstiftning, men i viss mån även på 

analogier med annan lagstiftning som föreskriver strikt ansvar.  

 

Boliden har aktivt fattat beslut om att genom egna åtgärder skeppa omfattande 

mängder giftigt material till Chile. Det finns en rad faktorer som visar att Boliden hade 

anledning att förutse risken för hälsoskador och att Boliden borde ha undersökt detta, 

vilket inte skedde. Boliden hade stora möjligheter att förutse händelseförloppet och 

säkerhetskraven betydligt striktare då risken för mycket omfattande skador till följd av 

det giftiga avfallet var avsevärd och känd för Boliden.  

 

Export av avfall utgjorde enligt svensk rätt en högriskverksamhet som redan på 1980-

talet var omgärdat av ett närmast strikt ansvar som utvecklats i praxis (Hellner m.fl. 

Skadeståndsrätt, 9 uppl, avsnitt 10.6).  

 

För det fall att flera olika händelser samverkar ska vållandet hos var och en av 

skadevållarna som utgångspunkt ha varit en nödvändig del i den sammanlagda orsaken 

för att ansvar ska kunna utkrävas. Denna huvudregel gäller emellertid inte om två 

skadevållare samverkat så att det uppstått en ouppdelbar skada där det inte går att 

urskilja vad som är den enes och vad som är den andres del. Uppdelning görs inte 

heller då det gäller två händelseförlopp där följderna inte kan särskiljas.  

 

Bolidens ansvar är i och för sig solidariskt i förhållande till Promel och chilenska 

myndigheter. Boliden har även ett solidariskt ansvar för det fall att rätten skulle finna 

att det förelåg kumulativa skadeorsaker och det inte går att fastställa hur stor del av 

dessa skador som respektive störningskälla har orsakat. I en sådan situation gäller, till 

den skadelidandes skydd, att envar skadevållare i förhållande till de skadelidande anses 

ansvarig för hela den skada som skadevållaren medverkat till.  
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6.11.2.3 Beräkning av skadan enligt svensk rätt 

Huvudregeln i svensk internationell privaträtt vid tiden för Bolidens transport av 

våtverksslammet till Chile var att lagen i det land där skadan uppkom ska tillämpas. 

Dessutom har den centrala tanken inom den internationella privaträtten för miljöskador 

åtminstone sedan mitten av 1970-talet varit att den skadelidande ska kunna få en så 

förmånlig ersättning som möjligt med stöd antingen av lagen i landet där skadan 

inträffade eller av lagen i landet där den skadegörande handlingen utfördes. Den 

korrigerande lagvalsregeln utgör således ett stopp för en oförmånligare bedömning för 

skadelidande.  

 

I förevarande fall innebär detta att tillämpningen av svensk rätt inte får medföra en 

oförmånligare ersättningsnivå än den som följer av chilensk rätt. Bedömningen av 

skadeståndets storlek ska utgå från skadeståndets reparativa syfte. Hänsyn ska tas till 

såväl levnadsomkostnader för privatpersonerna som till nivån på befintliga 

trygghetssystem såsom den enskildes möjlighet till kostnadsfri sjukvård och till 

möjligheter att utnyttja adekvata socialförsäkringar i Chile.  

 

Om stor svårighet föreligger att föra full bevisning om skadan, liksom i förevarande 

fall, har rätten att uppskatta skadan enligt 35 kap. 5 § rättegångsbalken.  

 

6.12 Preskription 

 

6.12.1 Chilensk rätt 

Enligt artikel 63 i miljöskyddslagen preskriberas anspråk enligt miljöskyddslagen  och 

civillagen fem år efter den tydliga manifestationen av skadan. Enligt Ramón 

Dominguez Águila har reglerna om preskription i miljöskyddslagen företräde framför 

artikel 2332 i civillagen vid rättsprocesser som förs med stöd av artikel 53 i 

miljöskyddslagen. Chiles högsta domstol har i Promelmålet fastställt att 

miljöskyddslagen är tillämplig. 
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När fristen börjar löpa 

Femårsperioden börjar, enligt Ramón Dominguez Aguila, löpa först från ögonblicket 

då det finns en ”extern otvivelaktig observation” av skadan, vilket i förevarande mål 

innebär den medicinska diagnosen och den tidpunkt då varje skadelidande fått reda på 

att dennes provsvar utvisar skadliga halter av arsenik i kroppen. Startdatumet för när 

preskriptionstiden börjar löpa är således olika för de skadelidande och beroende av när 

både skadorna och orsaken till dessa blivit uppenbara för var och en.  

 

Chiles högsta domstol har i Santa Lauramålet fastställt att femårsfristen aldrig börjar 

löpa när skadorna, som i förevarande mål, fortfarande orsakas. Santa Lauramålet avsåg 

en sandtäkt som hade börjat brytas år 1981. Sedan dess hade svarandebolaget orsakat 

skador på miljön genom att brytningen urlakade den tidigare produktiva jorden på 

näring. Svarandebolaget invände i målet att fallet var preskriberat eftersom 

preskriptionstiden hade startat 1982 då bolaget påbörjat sina aktiviteter eller senast 

1994 vid antagandet av miljöskyddslagen. Chiles högsta domstol avfärdade argumentet 

och konstaterade att femårsgränsen i artikel 63 inte utgjorde hinder för rättsprocessen 

eftersom ”svarandens verksamhet orsakar och har fortsatt att orsaka allvarlig skada på 

miljön”.  

 

Preskription har inte inträtt för de krav som överlåtits på käranden. Arseniken från 

Bolidens våtverksslam fortsätter alltjämt att orsaka skador, vilket medför att 

preskriptionstiden inte har börjat löpa. I vart fall har den ”externa otvivelaktiga 

observationen” av skadorna inträffat först genom de svar på medicinska tester som de 

skadelidande i målet mottagit. Dessa svar mottogs av var och en mindre än fem år 

innan ansökan om stämning gavs in i målet. De skadelidandes krav har sålunda inte 

preskriberats.  

 

6.12.2 Svensk rätt 

Enligt 2 § preskriptionslagen preskriberas en fordran tio år efter tillkomsten om inte 

preskriptionen avbryts dessförinnan. I litteraturen har ofta angetts att fordringens 

tillkomst vid utomobligatoriska förhållanden ska beräknas med utgångspunkt från den 
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skadegörande handlingen. Det finns emellertid ingenting i lagtexten som antyder att så 

skulle vara fallet. Svensk praxis är inte heller tydlig i denna fråga.  

 

Till detta kommer Europakonventionens krav på rätt till rättvis rättegång. Enligt 2 kap. 

19 § regeringsformen får lag eller annan föreskrift inte meddelas i strid med Sveriges 

åtaganden, vilket innebär att Europakonventionen är överordnad svensk rätt. En 

skadeståndsfordran förutsätter att det finns en skada. Om skadan inte inträder förrän 

mer än tio år efter den skadegörande handlingen skedde, innebär det att den 

skadelidande inte har någon möjlighet att göra sin fordran gällande. Europadomstolen 

har uttalat att en sådan ordning är oförenlig med artikel 6 i Europakonventionen 

(Europadomstolen, Affaire Howald Moor Et Autres C. Suisse Requêtes Nos 52067/10 

et 41072/11, meddelad 2014-03-11). Europadomstolen konstaterade i det målet att 

även om den aktuella preskriptionsregeln – att preskriptionstiden börjar löpa vid tiden 

för den skadegörande handlingen – har ett legitimt syfte, så förtar den rättigheten för 

dem som lider av sjukdomar som inte kan bli diagnosticerade förrän många år efter 

den skadegörande handlingen att göra sina rättigheter gällande i domstol. 

Preskriptionslagens regel att en fordran preskriberas tio år efter fordrans tillkomst 

måste således tolkas konformt med Europadomstolens praxis, vilket innebär att 

skadeståndsfordrans tillkomst ska beräknas från skadans upptäckt, inte från tidpunkten 

för den skadegörande handlingen. 

 

7 UTVECKLING AV SVAROMÅLET 

 

7.1 Regelsystemet under 1980-talet 

Under 1980-talet reglerades miljöfarlig verksamhet i Sverige, t.ex. gruvindustri, genom 

miljöskyddslagen (1969:387). En förutsättning för att miljöfarlig verksamhet skulle få 

bedrivas var att de s.k. tillåtlighetsreglerna i miljöskyddslagen följdes. 

Tillåtlighetsreglerna var de centrala och materiella reglerna och omfattade bl.a. en 

skyldighet att välja bästa rimliga plats för den miljöfarliga verksamheten samt en 

skyldighet att vidta skäliga skyddsåtgärder till förebyggande eller hindrande av att 

omgivningen utsattes för olägenhet. För vissa verksamhetstyper, som kunde förväntas 
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medföra olägenheter av väsentlig betydelse, krävdes särskilt tillstånd. Om den befarade 

olägenheten innebar att ett stort antal människor fick sina levnadsförhållanden 

väsentligen försämrade eller medförde en betydande förlust från naturvårdssynpunkt 

fick verksamheten inte utövas utan särskilt tillstånd från regeringen. 

 

Tillstånden förenades med villkor för hur verksamheten skulle bedrivas. Villkoren fick 

enbart innehålla de begränsningar och försiktighetsmått som bedömdes nödvändiga 

med hänsyn till miljöskyddslagens tillåtlighetsregler. Koncessionsnämnden, som var 

tillståndsgivande myndighet, hade möjlighet att vid behov föreskriva provisoriska 

föreskrifter och därigenom skjuta upp det slutliga avgörandet ”till dess erfarenhet av 

verksamheten vunnits”. Ibland angavs att sökanden skulle ta ställning till vissa frågor i 

samråd med länsstyrelsen, Naturvårdsverket eller annan myndighet. Tillsynen över 

miljöfarlig verksamhet utövades av Naturvårdsverket och länsstyrelserna.  

 

Under början av och fram till mitten av 1980-talet (1986) reglerades export av 

miljöskadliga ämnen i förordningen (1975:346) om miljöfarligt avfall. Av 21 § i denna 

förordning framgick att miljöfarligt avfall endast fick föras ut ur landet av Svensk 

Avfallskonvertering Aktiebolag (SAKAB) eller av den som fått ett särskilt tillstånd 

från Naturvårdsverket. Tillstånd krävdes emellertid endast om materialet som skulle 

exporterades klassificerades som både avfall och miljöfarligt. 

  

Begreppet avfall definierades inte i 1975 års förordning om miljöfarligt avfall och inte 

heller i någon annan författning under mitten av 1980-talet. Av förarbetena framgick 

dock att i den mån restprodukter från tillverkning hade så ringa värde att intern eller 

extern återvinning inte var attraktiv kunde de karakterisas som avfall (Ds Jo 1974:10, 

AVFALL, ökad återvinning – bättre omhändertagande, s. 77). Detta vann även stöd 

hos Regeringsrätten som i avgörandet RÅ 1976:5 framhöll att begreppet avfall 

återfanns i ett flertal författningar och att man utifrån ordalydelsen i dessa kunde dra 

slutsatsen att det är ägaren eller besittningshavaren som avgör om ett föremål ska ha 

eller ges någon funktion eller om det ska bedömas onyttigt och därmed bli avfall.  
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I den mån det var fråga om avfall skulle därefter avgöras om avfallet skulle 

klassificeras som miljöfarligt. Detta berodde på om avfallet var hänförligt till någon av 

kategorierna i 1 § andra stycket förordningen om miljöfarligt avfall, vilka bl.a. 

omfattade visst kvicksilverhaltigt avfall. Naturvårdsverket publicerade en vägledande 

förteckning över miljöfarligt avfall 1976 (Statens naturvårdsverk, Vägledande 

förteckning, miljöfarligt avfall, (SNV PM 690), 1976).  

 

Reglerna om export av avfall genomgick ett flertal förändringar under andra halvan av 

1980-talet. Fler typer av avfall kom att omfattas av tillståndsplikt samtidigt som kraven 

för att meddela tillstånd sänktes. Den internationella regleringen utvecklades parallellt 

och trädde ikraft i Sverige under 1990-talet. Boliden exporterade våtverksslammet till 

Promel innan alla dessa nya regleringar hade börjat gälla.  

 

7.2 Branschpraxis vid handel med gruvrelaterade material under 1980-talet 

Under 1970- och 1980-talen förändrades synen på de miljörelaterade aspekterna av 

gruv- och metallindustrin så att företag i tilltagande grad uppmuntrades att begränsa 

mängden material som skulle hanteras som avfall och deponeras. Alternativet var 

ytterligare bearbetning. Restprodukter från olika metallurgiska processer blev parallellt 

med detta en allt viktigare handelsvara. Restprodukterna marknadsfördes och såldes 

vidare i ökad omfattning på en global marknad, där de köptes av andra företag för 

vidare bearbetning och utvinning. På detta vis kom ett bolags restprodukt att bli ett 

annat bolags råvara. I slutändan ledde detta till att betydligt mindre avfall behövde 

deponeras, vilket var till gagn för miljön.  

 

I början av 1980-talet var internationell handel med olika restprodukter inom gruv- och 

metallindustrin till stor del oreglerad. Säljande bolag gjorde typiskt sett inte heller 

några mer omfattande undersökningar av köpande bolag innan avtal ingicks. Ett 

normalt försiktigt bolag nöjde sig med att kontrollera att det egna agerandet var i 

enlighet med gällande lagar och regleringar. 
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7.3 Bolidens verksamhet 

Bolidenkoncernens verksamhet bestod i mitten av 1980-talet av ett flertal olika delar 

inkluderande gruvdrift, metallverksamhet, kemiverksamhet, handelsverksamhet samt 

konsult- och entreprenadverksamhet. Gruvverksamheten omfattade prospektering, 

malmbrytning och framställning av mineralkoncentrat med innehåll av i första hand 

koppar, bly, zink, silver och guld samt svavel i form av svavelkis. Tyngdpunkten för 

Bolidenkoncernens verksamhet låg inom Sverige. Metallverksamheten bestod 

framförallt av Boliden Mineral (Rönnskärsverken), Boliden Bergsöe samt två 

hälftenägda bolag varav ett i Norge och ett i Västtyskland. Huvudprodukterna från 

Bolidens smältverk var koppar och bly. Råvarorna till kopparproduktionen utgjordes 

till drygt hälften av ädelmetallhaltiga mineralkoncentrat från koncernens egna gruvor 

och resterande råvarubehov täcktes genom inköp av mineralkoncentrat och skrot på 

den internationella marknaden.  

 

Rönnskärsverken 

Verksamheten vid Rönnskärsverken har utvecklats från 1930-talet och framåt. I mitten 

av 1980-talet var Rönnskärsverken den största producenten av koppar, bly, silver och 

guld inom de nordiska länderna och ensamt i Sverige om att producera dessa metaller 

ur malm och slig. Handel med råvaror var en viktig förutsättning för verksamheten. 

Utvecklingen kom att medföra ett alltmer långtgående utnyttjande av de bearbetade 

råmaterialens restproduktinnehåll, t.ex. råarsenik för framställning av ren arsenik som 

sedan såldes vidare. 

  

Rönnskärsverken bestod i mitten av 1980-talet av smältverk, kemiska fabriker och 

andra anläggningar av skiftande slag. Mellanprodukter och biprodukter överfördes ofta 

mellan de olika verken på anläggningen, ibland flera gånger. Miljöarbetet fokuserade 

under perioden 1981-1986 på att bolaget skulle minska genereringen av avfall för 

deponering. Lösningar som möjliggjorde vidare bearbetning eller återvinning 

prioriterades i den mån detta var tekniskt och ekonomiskt möjligt. 
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Det grundläggande tillståndet för verksamheten vid Rönnskärsverken i mitten av 1980-

talet meddelades av regeringen den 18 juni 1975 och förenades med 48 villkor. Bland 

dessa fanns villkor om avvattning av slam och lagring av råvaror, produkter, 

mellanprodukter och avfall samt villkor om samråd med Naturvårdsverket och 

utredning av ett flertal frågor. En av frågorna som skulle utredas, i samråd med 

tillsynsmyndigheterna, var återanvändning i processer av processlam och slam från 

reningsanordningar. Hanteringen av restmaterial prövades på nytt av 

koncessionsnämnden 1981. Ett tillägg till villkoren gjordes, varvid Boliden ålades att 

genomföra andra etappen i ramprogrammet, vilken innefattade ytterligare försök att 

upparbeta slam.  

 

7.4 Chile under 1980-talet 

I mitten av 1980-talet var Chile världens största gruvnation avseende koppar och stod 

för inte mindre än 16 procent av den totala världsproduktionen av kopparkoncentrat. 

Chile var även världens näst största producent av raffinerad kopparmetall. 

Kopparmalmen som användes i Chile innehöll ofta arsenik, varför såväl chilenska 

gruvföretag som myndigheter var väl medvetna om de miljö- och hälsoeffekter som 

kunde uppstå vid bristfällig hantering.  

 

Arica är, och var även på 1980-talet, en stor hamnstad. Staden är belägen strax söder 

om gränsen till Peru och stadens hamn fungerar också som huvudhamn för transporter 

till och från Bolivia. Området är ett av de torraste i världen.  

 

Chile var vid tiden för exporten en diktatur. Detta är emellertid inte liktydigt med att 

den statliga förvaltningen inte fungerade i nu relevanta avseenden. Promels verksamhet 

var reglerad och de chilenska myndigheterna granskade importen av våtverksslammet 

och hade kunskap om vad materialet innehöll. De lokala hälsomyndigheterna i Chile 

begärde på eget initiativ ett utlåtande från Chiles folkhälsoinstitut (ISP) om 

våtverksslammet, trots att myndigheten dessförinnan hade mottagit analyser av 

materialet. De chilenska myndigheterna agerade såväl självständigt som kompetent i 

samband med importen av våtverksslammet. Vid tidpunkten för exporten fanns en 

55



   

SKELLEFTEÅ TINGSRÄTT DOM 

2018-03-08 

T 1012-13 
  

 

sedan länge etablerad separat enhet inom den chilenska staten som fungerade som en 

oberoende granskare som kontrollerade statliga inkomster och utgifter. Enheten var en 

betydande orsak till att den chilenska staten över tid hade varit anmärkningsvärd för 

sin effektivitet och brist på korruption. Under 1980-talet genomgick Chile en 

betydande ekonomisk förändring då tidigare tullskydd ersattes av exportdriven 

marknadsekonomi. Organisationer som Internationella Valutafonden, Världsbanken 

och Interamerikanska utvecklingsbanken gav Chile nya lån om i genomsnitt 760 

miljoner dollar under åren 1983-1987, vilket talar för att Chile utgjorde en i 

administrativt hänseende välfungerande stat, trots den bristande demokratin.  

 

7.5 De påstått skadeståndsgrundande handlingarna 

 

7.5.1 Våtverksslammet - hantering och kunskap 

Våtverksslammet är en lakrest från raffinering av råarsenik vid Rönnskärsverken och 

består av olöst material, t.ex. medryckt rostgods. Innehållet i våtverksslammet 

varierade sannolikt något över tid. Det i målet aktuella våtverksslammet synes ha 

bestått av 17,5 procent arsenik, 16,5 procent järn, 4,5 procent bly, 1,6 procent selen, 

1,5 procent koppar samt 110 gram silver per ton och 8 gram guld per ton. 

Våtverksslam som inte är processat eller torkat innehåller, generellt sett, omkring 30 

procent vatten och är svart och formbart. Det finns alltjämt våtverksslam kvar på 

Rönnskärsverken. 

 

Våtverksslammet var inte ett avfall. Syftet med avyttringen av våtverksslammet var att 

detta skulle bearbetas och dess innehåll av arsenik och andra metaller utvinnas. 

Våtverksslammet var således inte ett ”onyttigt” material i lagens mening och därför 

krävdes inget tillstånd för exporten från svenska myndigheter.  

 

Våtverksslammet var inte heller ett miljöfarligt material. Enligt Naturvårdsverkets 

vägledande förteckning över miljöfarligt avfall från 1976 omfattades, såvitt avser 

kvicksilver, endast produkter och material där kvicksilver hade tillsatts. Det var först 

1986 som denna förteckning utvidgades till att omfatta material där kvicksilver 
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förekommer naturligt. Det kvicksilver som fanns i våtverksslammet härrörde från den 

slig som bearbetades vid Rönnskärsverken och förekom naturligt i materialet.  

 

Det krävdes således inget tillstånd för att exportera våtverksslammet, vilket har 

bekräftats av Naturvårdsverket. 

 

7.5.2 Bolidens agerande 

Inom Bolidenkoncernen bedrevs under 1980-talet forskning och utveckling inom 

smält- och gruvteknik. En rad olika patent söktes, bland annat ett patent avseende ett 

”Förfarande för upparbetning av arsenikhaltiga restprodukter och/eller 

metallsulfidkoncentrat för utvinning av arsenik”. Det patent som ansökan resulterade i 

har aldrig omsatts till praktik. Förfarandet som patentet beskriver fanns inte att tillgå 

vid exporten av våtverksslammet och finns inte heller idag. Patentansökan hade till 

syfte att övertyga Patent- och registreringsverket om att uppfinningen var ny och hade 

verkshöjd, vilket påverkade ordval och argumentation.  

 

7.5.2.1 Vad Boliden gjorde i Sverige inför avtalet och överföringarna 

Villkoren för Rönnskärsverkens verksamhet reglerade hur slam och andra miljöfarliga 

ämnen skulle hanteras på Rönnskärsverken, men inte frågan om eventuell försäljning 

eller avyttring av slam till en annan anläggning. Samrådsgruppen hade, enligt villkoren 

i tillståndet, endast att samråda kring frågor om verksamheten vid Rönnskärsverken. 

Det fanns alltså en geografisk avgränsning för tillståndets rättsliga räckvidd. En 

avyttring, som innebar att våtverksslammet flyttades från Rönnskärsverken för 

bearbetning av tredje part, låg således formellt sett utanför det samrådspliktiga 

området. Dessutom saknade koncessionsnämndens villkor avseende samråd direkt stöd 

i miljöskyddslagen och var inte rättsligt bindande för Boliden. 

 

Boliden informerade ändå samrådsgruppen om dess överväganden i frågan. Boliden 

agerade initialt utifrån antagandet att exporten skulle ske med Naturvårdsverkets 

tillstånd, vilket även framgår av bolagets korrespondens med agenten Rodolfo Neef 

Walsen. Boliden efterfrågade i samband med detta kontaktuppgifter till relevanta 
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chilenska myndigheter för att kunna tillhandahålla Naturvårdsverket en möjlighet att 

följa upp att våtverksslammet hanterades korrekt. Rolf Svedberg kontaktade 

Naturvårdsverket i samband med att frågan om export aktualiserades och bad verket 

kontakta behöriga chilenska myndigheter, varpå Naturvårdsverket återkom med besked 

att det inte fanns något formellt krav på tillstånd och att verket därmed saknade skäl att 

engagera sig i frågan. Naturvårdsverket har muntligen godkänt exporten och var även 

involverat i samband med senare skeppningar. Boliden hade alltså flera kontakter med 

Naturvårdsverket och var angeläget om att exporten skulle ske på korrekt sätt.  

 

Syftet med att exportera våtverksslammet till Promel var inte att Promel skulle 

åstadkomma en arsenikfri slagg utan att bolaget skulle vidareprocessa materialet. Detta 

skulle i allt väsentligt resultera i två produkter, råarsenik och rostgods, vilka Promel 

avsåg att sälja vidare till andra etablerade aktörer i Chile för vidare bearbetning. 

 

Under den första halvan av 1980-talet bedrev Boliden ett omfattande miljöarbete inom 

sina verksamheter. Syftet var bl.a. att minska mängden material som behövde 

deponeras. Uppgifter sammanställdes om alla bolagets fallande och lagrade 

restprodukter för att ta reda på om det utifrån tekniska och ekonomiska förutsättningar 

gick att bearbeta dessa vidare, antingen inom ramen för Bolidens egen verksamhet 

eller efter försäljning till någon annan aktör.  

 

Under åren 1983 - 1984 kom Boliden att utreda frågan om hur bolagets våtverksslam 

skulle hanteras i enlighet med 1981 års koncessionsnämndsbeslut. Det material som 

diskuterades var tidigare producerat våtverksslam som inte var torkat utan låg lagrat i 

s.k. slamgropar eller högar på Rönnskärsverkens industriområde. Ett av de alternativ 

som övervägdes var att avverka våtverksslammet genom att leda in det som delmängd i 

det egna kopparverket på Rönnskärsverken. En sådan avverkning hade varit tekniskt 

möjlig men den var inte ekonomiskt rimlig då en tillsats av våtverksslam skulle ha fått 

den ordinarie processen att fungera väsentligt sämre och mindre effektivt. 
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Utöver detta alternativ övervägdes olika typer av deponier av våtverksslammet, 

däribland deponering i en s.k. SAKAB-limpa, vilket skulle ha varit ett av de billigare 

alternativen. Man diskuterade även möjligheten att avyttra våtverksslammet och 

därigenom få till stånd en upparbetning av materialet. Det faktum att en avyttring av 

slammet var en lösning som berörda myndigheter var införstådda med framgår av 

samrådsgruppens protokoll från mötet den 9-11 november 1982, vid vilket 

konstaterades att flera olika alternativ förelåg: upparbetning, destruktion, lagring och 

avyttring. Såväl Boliden som de svenska myndigheterna såg i detta sammanhang 

avyttring för vidare bearbetning som det miljömässigt sett bästa alternativet.  

 

7.5.2.2 Kontakter med Promel 

Då såväl Boliden som svenska myndigheter ansåg att avyttring av våtverksslammet för 

vidare bearbetning var det miljömässigt sett bästa alternativet, tog Boliden kontakt 

med systerbolaget Boliden Ore & Metal AB, som hanterade koncernens 

materialhandel. Boliden bad systerbolaget undersöka avyttringsmöjligheter. I 

december 1983 fick Boliden besked från Bolidenkoncernens agent i Chile, Rodolfo 

Neef Walsen, att det bl.a. kunde finnas möjlighet att avyttra våtverksslammet till det 

chilenska bolaget Promel. I december 1983 påbörjade Boliden en utvärdering av två 

möjliga köpare av våtverksslammet, Promel och Sociedad Concetradora de Minerales 

Ltda (”Socomin”), båda med säte i Chile. Promel bedrev verksamhet i Arica och 

Socomin i Iquique. Promel såg ett eventuellt köp av Bolidens våtverksslam som ett 

alternativ till import av arsenikhaltiga restprodukter från Spanien och var därför 

angeläget att ett eventuellt avtal skulle ingås snarast möjligt. Boliden uppfattade redan 

inledningsvis att Promel hade erfarenhet av att hantera och utvinna bl.a. arsenik ur 

komplexa material. Boliden begärde ändå ytterligare information om Promel från 

agenten Rodolfo Neef Walsen. Bland annat efterfrågade Boliden en beskrivning av den 

process respektive den utrustning som användes samt en indikation på var de olika 

metallerna slutligt skulle hamna och vilka miljömässiga åtgärder som Promel skulle 

vidta. 
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Rodolfo Neef Walsen återkom med information om Promels och Socomins respektive 

anläggningar den 21 december 1983. I ett telex redogjorde han översiktligt för 

bolagens processer. Vad gällde processen hos Promel uppgav han att materialet i ett 

första steg skulle rostas samt att arsenik därefter skulle avskiljas i särskilda kylkamrar.  

 

Rodolfo Neef Walsen lämnade sedermera besked om att Promel kunde ta emot 

våtverksslammet, varvid Boliden dock efterfrågade viss ytterligare information. Den 

11 januari 1984 återkom Rodolfo Neef Walsen via brev med kompletterande 

information om Promel och dess verksamhet. 

 

7.5.2.3 Vetskapen om Promels verksamhet och förmåga 

I mitten av 1980-talet hade Promel, enligt egen uppgift, drygt 200 anställda. Promels 

verksamhet var inriktad på framställning av bl.a. silver, guld och råarsenik. Promel 

arbetade med dels material från sin egen silvergruva, dels material som importerats 

från bl.a. Bolivia och Spanien.  

 

I informationen från Rodolfo Neef Walsen uppgav denne att Promel inom kort skulle 

vara den största privata silverproducenten i Chile, att anläggningen i Arica bearbetade 

stora mängder malm från den egna gruvan och vissa mindre mängder material med 

högt arsenikinnehåll som bl.a. importerades från Bolivia och blandades med den egna 

malmen. Majoriteten av rostgodset som tillverkades såldes enligt uppgift vidare till det 

chilenska bolaget Enami. Boliden fick även information om att arsenik utvanns i form 

av råarsenik, vilken huvudsakligen såldes till det chilenska företaget Codelco. Både 

Enami och Codelco var kända och väletablerade aktörer på marknaden. Av allt att 

döma framstod det som att Promel hade en välfungerande process och vana av att 

utvinna råarsenik och rostgods för vidareförsäljning genom upparbetade säljkanaler. 

 

Mot bakgrund av den information som Boliden hade fått om bl.a. Promel beslöt Rolf 

Svedberg att resa till Chile för att besöka och samla in ytterligare fakta kring de två 

anläggningar, Socomin och Promel, som kunde vara aktuella som mottagare av 
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våtverksslammet. Resan pågick från den 31 januari till den 4 februari 1984. Socomins 

anläggning var dock inte färdigbyggd, varför detta bolag inte kunde komma i fråga.  

 

Den 2 februari 1984 besökte Rolf Svedberg Promels anläggning i Arica. Efter 

hemkomsten till Sverige upprättade Rolf Svedberg en rapport över de iakttagelser som 

gjordes. Vid besöket konstaterade Rolf Svedberg bl.a. att anläggningen låg i öknen i 

Aricas utkant, att den förhärskande vindriktningen var från anläggningen och ut i 

öknen, att anläggningen var inhägnad samt att det var förhållandevis långt till närmaste 

bostadsbebyggelse. Enligt uppgift från Promel skulle bolaget utvinna råarseniken ur 

våtverksslammet och därefter sälja såväl råarsenik som rostgods vidare till andra 

aktörer för fortsatt bearbetning och utvinning. Våtverksslammet skulle behandlas inom 

ramen för Promels befintliga verksamhet och med beprövad utrustning. Eftersom 

rostgodset och råarseniken skulle säljas vidare skulle inte något avfall av betydelse 

uppkomma hos Promel. Av denna anledning utreddes ingenting om slutförvaring. 

Boliden fick under besöket bekräftat att Promel hade erfarenhet av att hantera 

komplexa, arsenikhaltiga material.  

 

Rolf Svedberg granskade Promels anläggning under sitt besök. Anläggningen bestod 

av en anrikningsdel och en del med en roterugn. Det var roterugnen, den s.k. 

kalcineringsanläggningen, som skulle användas för bearbetning av våtverksslammet. 

Anläggningen och processen beskrevs i Rolf Svedbergs rapport och Boliden kunde 

konstatera att Promel hade en fungerande anläggning som var väl lämpad för 

upparbetning av våtverksslammet.  

 

Arbetsförhållandena för de drygt 200 personer som var anställda hos Promel 

diskuterades. Boliden fick besked om att personalen roterade på befattningarna samt 

att de anställda genomgick hälsokontroller två gånger per år, inkluderande 

blodanalyser. Arbetsförhållandena framstod inte heller i övrigt som anmärkningsvärda, 

utan motsvarade den nivå som förelåg i flertalet länder runtom i världen vid den här 

tidpunkten och som också hade förelegat i Sverige så sent som under 1970-talet.  
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I samband med besöket uttryckte Promel ett önskemål om att få ett prov på 

våtverksslammet för närmare analys, vilket Boliden gick med på. Promel begärde 

tillstånd från chilenska myndigheter för import av 48 kg våtverksslam och av ansökan 

framgick att Promel hoppades kunna separera arseniken och omvandla den till 

råarsenik samt frigöra guldinnehållet i våtverksslammet.  

 

Den 3 april 1984 meddelade chilenska Instituto de Salud Publica (ISP) att 

våtverksslammet enligt myndighetens bedömning inte var hälsofarligt så länge det inte 

svaldes, kontaminerade livsmedel eller bearbetades och i samband därmed kom i 

kontakt med hud eller andades in av arbetare som var otillräckligt skyddade. ISP 

meddelade tillstånd för Promel att importera en provpost av våtverksslammet. ISP var 

alltså medvetet om våtverksslammets innehåll och de risker som kunde finnas vid 

felaktig hantering när importtillståndet meddelades. 

  

Bolidenkoncernen sökte vid sidan av detta självt efter nya källor för råarsenik till den 

egna arsenikproduktionen vid Rönnskärsverken, varvid möjligheten till import av 

råarsenik från Promel undersöktes och kunde konstateras vara av hög kvalitet. 

 

Promels anläggning bestod alltså i huvudsak av två delar, en anrikningsanläggning och 

en kalcineringsanläggning. Anläggningen var belägen på adressen Calle Chapiquiña 

3066, en stor tomt belägen i ett av myndigheterna upprättat industriområde i utkanten 

av öknen. Kalcineringsanläggningen synes ha driftsatts under slutet av 1970-talet.  

 

Enligt en teknisk rapport från 1978 var Promels kalcineringsanläggning uppbyggd på 

så sätt att materialet i ett första steg och vid behov finfördelades av en stenkross. 

Produkten transporterades därefter vidare till en roterande ugn. Temperaturen i ugnen 

var så pass hög att bl.a. arsenik förgasades. Gasen fördes därefter vidare in i 

stoftkamrar, varvid arseniken fälldes ut ur gasen i samband med att denna kyldes ner. 

Skattningen av arseniken skedde därefter i stoftkamrarna. Råarseniken som fälldes ut 

hade, enligt rapporten, en halt av 94-98 procent arsenik och höll således hög kvalitet. 
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Rostgodset, d.v.s. det material som inte förgasades i ugnen, avskiljdes och innehöll 

endast en liten del arsenik.  

 

Promel hade 1979 ansökt om tillstånd för sin anläggning. Den befanns då av de 

chilenska myndigheterna vara lagenlig och maskinerna och utrustningen tillräckliga för 

att den avsedda tillverkningen skulle kunna bedrivas. Den godkändes även av chefen 

för den kommunala byggnadsnämnden och av det intyg som därvid utfärdades framgår 

att anläggningen även omfattade ett metallurgiskt laboratorium. 

 

Promel saknade egen erfarenhet av att tillverka bly. Promel hade dock erfarenhet av 

och var fullt kapabelt att hantera blyhaltiga material.  

 

7.5.2.4 Försäljningen - överväganden m.m. 

Baserat på vad som framkommit vid utvärderingen beslutade Boliden under 1984 att 

exportera våtverksslammet till Promel. Något exemplar av avtalsdokumentet har inte 

kunnat återfinnas, men det står klart att avtalsinnehållet i allt väsentligt var baserat på 

den modell som vid denna tid användes för nära nog all försäljning inom gruv- och 

smältverksindustrin. Detta innebär bl.a. att avtalet, eller i vart fall kalkylen bakom 

avtalet, var baserat på en prismekanism i tre led. I första ledet fick Boliden ersättning 

med stöd av marknadsvärdet för den andel av sådana metaller som normalt kunde 

förväntas utvinnas ur materialet, t.ex. koppar, guld och silver. I andra ledet fick 

Boliden betala smältlön till Promel. Smältlönen var beroende av vilka andra ämnen 

som fanns i materialet och som kunde komplicera dess hantering. En motsvarande 

anpassning av ersättningen kan också ha åstadkommits genom olika tillägg som 

betalades av Boliden och som baserades på materialets innehåll av vissa 

komplicerande ämnen. I tredje ledet fick Boliden därtill betala viss raffineringslön till 

Promel för metaller som kräver särskild raffinering för att omvandlas till säljbara 

produkter. I förevarande fall medförde våtverksslammets innehåll och egenskaper att 

prismekanismen resulterade i ett negativt nettoresultat, d.v.s. smält- och 

raffineringslönen översteg värdet av betalbara metaller, innebärande att Promel erhöll 

viss nettobetalning för att ta emot och bearbeta materialet.  
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Boliden ådrog sig även kostnader för sjötransport av våtverksslammet till Chile. 

Kostnaden som finns redovisad för exporten av våtverksslam hänför sig således inte 

enbart till ersättning till Promel, utan transportkostnaden utgjorde merparten av den 

totala kostnaden för Boliden.  

 

7.5.2.5 Uppföljande besök i Chile 

Trots den grundliga inledande utvärderingen av Promel, som utvisade att Promel hade 

såväl avsikt som förmåga att på ett säkert sätt bearbeta våtverksslammet, valde Boliden 

att under hösten 1984, efter att den första skeppningen våtverksslam hade nått Arica, 

följa upp Promels upparbetning av våtverksslammet. Rolf Svedberg besökte därför på 

nytt Promels anläggning i Arica den 1-2 oktober 1984. Vid besöket hade Promel inte 

hunnit upparbeta något våtverksslam, men tester hade gjorts av materialet. 

Genomförda försök hade visat att det skulle vara möjligt att upparbeta 

våtverksslammet och ta tillvara rostgodset innehållande bl.a. ädelmetaller. 

Våtverksslammet hade vid besöket lagts upp i en hög inom Promels 

anläggningsområde och såg ut att vara mycket litet dammande. Promel bekräftade att 

våtverksslammet, i avvaktan på upparbetning, skulle komma att övertäckas. Under 

besöket diskuterades även kommande leveranser av våtverksslam, varvid Promel 

framförde att man ville göra viss ytterligare utvärdering och justeringar av processen. 

Detta föranledde parterna att avvakta med ytterligare leveranser. 

  

Den 17 oktober 1984 återkom Promel via telex till Boliden med besked om att 

upparbetningen hade påbörjats och att bolaget därmed var berett att ta emot ytterligare 

leveranser. Boliden beslöt således att ge klartecken för den andra skeppningen av 

våtverksslam till Promel. Vid månadsskiftet mars/april 1985, efter att den andra 

skeppningen hade genomförts, följde Boliden återigen upp leveranserna på plats i 

Chile. Besöket gjordes av Rönnskärsverkens dåvarande forskningschef Arne 

Björnberg, som under resan besökte ett flertal bolag i Chile. Vid det här besöket hade 

Promel avverkat ca 300 ton våtverksslam, vilket utgjorde åtminstone ett 

fullskaleförsök som gav Promel en relativt bra bild av hur upparbetningen av 
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våtverksslammet fungerade. Vid besöket diskuterades också resultatet av 

upparbetningen, varvid Promel uppgav att processen resulterade i rostgods, råarsenik 

och visst ytterligare material (vars innehåll i allt väsentligt motsvarade rostgodsets). 

Råarseniken innehöll enligt uppgift 70 procent arsenik vilket var en gångbar nivå för 

vidareförsäljning. Även rostgodset var intressant för vidareförsäljning. Boliden 

uppfattade sammantaget att Promel hade löst de frågor som var utestående vid Rolf 

Svedbergs besök i oktober 1984 och hade en fungerande process för upparbetning av 

våtverksslammet.  

 

I juni 1985 skickade Boliden en tredje och sista skeppning våtverksslam till Promel. 

Boliden hade därmed fullföljt avtalet med Promel. Boliden hade då också gjort flera, 

omfattande uppföljningar av verksamheten vid Promel för att säkerställa att 

våtverksslammet upparbetades på ett korrekt och miljömässigt rimligt sätt. Boliden var 

inte längre ägare av våtverksslammet, som i sin helhet hade transporterats och 

överlåtits till Promel. Boliden förlitade sig därmed på att Promel var kapabelt att 

hantera materialet och hade därefter ingen ytterligare kontakt med bolaget.  

 

7.6 Det efterföljande händelseförloppet 

Boliden var inte skyldigt att följa upp hanteringen av våtverksslammet över tid. 

OECD:s beslut och rekommendationer är inte bindande för enskilda, fysiska eller 

juridiska personer, förrän de har implementerats av respektive medlemsstat. 

Principerna riktar sig mot medlemsstaterna och syftar till att underlätta utvecklingen av 

samordnade policys avseende gränsöverskridande transporter av farligt avfall. 

Principerna utgör således inte handlingsregler avsedda att tillämpas av enskilda. Det 

fanns inte heller i övrigt någon förväntan på att svenska bolag skulle agera i enlighet 

med den typen av dokument innan de hade antagits på nationell nivå. Det dröjde 

många år innan det under svensk rätt infördes en skyldighet att i vissa fall återta avfall 

till Sverige; detta skedde först genom 1992 års förordning om export och import av 

farligt avfall m.m. Efter avyttringen av våtverksslammet hade Boliden inte heller 

någon rättslig rådighet över vare sig materialet eller Sitio F. Det kom att dröja nästan 

femton år innan Boliden på nytt hörde något om våtverksslammet, vilket skedde i 
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samband med att miljö- och hälsosituationen i Arica uppmärksammades i media i 

början av 1998.  

 

Enligt vad Promel senare har uppgett kunde bolaget, bl.a. av ekonomiska skäl, inte 

fullfölja sin verksamhet, varför denna avvecklades i början av 1990-talet. 

Arsenikpriserna sjönk med drygt en tredjedel mellan 1984 och 1992, vilket sannolikt 

reducerade viljan hos Promel att upparbeta våtverksslammet. I oktober 1987 sålde 

Promel sina rättigheter avseende gruvan Choquelimpie. Promel synes sammantaget 

under åren efter importen av våtverksslammet ha förlorat de ekonomiska incitamenten 

för att upparbeta våtverksslammet.  

 

Byggnationen av bostäder i Polygono inleddes i all väsentligt först efter det att den 

sista skeppningen våtverksslam hade anlänt till Arica. Trots att varken Sitio F eller 

Promels angränsande områden hade iordningställts, kom allt fler bostäder över tid att 

uppföras nära dessa områden. Promel har angett att bolaget inte kunde upparbeta 

våtverksslammet på grund av den bebyggelse som uppförts i anslutning till 

anläggningen. Ett betydande antal av bostäderna synes ha uppförts av de chilenska 

myndigheterna. Samtidigt med att bostäderna uppfördes, vilket skedde huvudsakligen 

från 1990 och framåt, bröts den tidigare inhägnaden av Sitio F sönder och togs bort. 

De chilenska myndigheterna valde dock att inte vidta några faktiska åtgärder för att 

skydda lokalbefolkningen mot de olika toxiska materialen på området, en 

underlåtenhet som inte är förenlig med tillämplig chilensk lag. 

 

I december 1993 tillskrev Promel de chilenska myndigheterna och framställde 

önskemål om att få kvarlämna bl.a. det importerade våtverksslammet på Sitio F-

området. Detta beviljades inte, utan istället begärde Aricas hälsovårdsmyndighet att 

Promel skulle transportera allt kvarvarande material till en annan anläggning. Någon 

flytt av materialet skedde emellertid inte vid detta tillfälle.  

 

Under perioden februari till mars 1998 flyttades slutligen våtverksslammet från Sitio F 

till Quebrada Encantada under tillsyn av chilenska myndigheter. Quebrada Encantada 
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är beläget i öknen öster om Arica. Materialet täcktes därefter över med hållbar plast 

och ett lager jord samt inhägnades med en tegelmur försedd med metallgrindar och 

varningsskyltar. Under 1999 vidtogs åtgärder avseende Sitio F, varvid området 

hägnades in och marken jämnades ut samt täcktes med ett 20 cm tjockt lager lera i 

syfte att förhindra spridning av eventuella kvarblivna partiklar innehållande toxiska 

ämnen. Boliden var varken informerat om eller delaktigt i dessa åtgärder.  

 

Boliden har inte försökt dölja avyttringen av våtverksslammet. Boliden har inte varit 

medvetet om eller involverat i de efterföljande händelserna. Förloppet var inte 

förutsebart för Boliden som vid den sista uppföljningen av Promel under mars/april 

1985 hade kunnat konstatera att Promel hade en fungerande process för upparbetning 

av våtverksslam och att upparbetning hade påbörjats.  

 

7.7 Orsakssamband 

 

7.7.1 Inledande anmärkningar 

Boliden bestrider att det föreligger ett kausalsamband mellan å ena sidan det 

våtverksslam som Boliden exporterade till Chile och å andra sidan den specifika 

exponering för arsenik som Arica Victims skadeståndstalan grundar sig på. En viktig 

utgångspunkt för bedömningen av denna kausalitetsfråga är att privatpersonernas 

urintester i sig endast utvisar exponering för arsenik inom de närmaste dagarna, upp till 

högst två veckor, före det aktuella testet. Av detta följer – för de i målet åberopade 

urintesterna – att den relevanta exponeringen primärt måste ha skett runt år 2010–2011 

och i tidsmässig anslutning till det individuella testet. Vidare följer att enstaka 

urintester inte i sig kan utgöra bevis för långvarig arsenikexponering. För det skulle 

krävas att testerna hade upprepats för samma individer över tid och under 

kontrollerade former samt därvid hade uppvisat likartade resultat. Slutligen går det 

inte, utifrån de aktuella urintesterna, att dra några slutsatser om källan till 

arsenikexponeringen, bara att en exponering för arsenik har ägt rum. 
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7.7.2 Arsenik i Aricas miljö 

Arsenik är naturligt förekommande och exponering för arsenik från olika källor finns 

nära nog överallt i hela världen. Det finns således alltid en viss ”bakgrunds-

exponering” för arsenik, vilken dock varierar för olika geografiska platser. I Arica, 

liksom i övrigt i norra Chile, är arsenik synnerligen vanligt förekommande i vatten, 

jord och växter. Källan till denna förhöjda ”bakgrundsexponering” av arsenik är 

mineraler från ursprunglig vulkanisk aktivitet i Anderna. Som en följd av detta är 

arsenik naturligt förekommande i marken, och dricksvattentäkterna i Arica har en 

naturligt förhöjd nivå av arsenik. Förhöjda nivåer av arsenik förekommer därtill 

naturligt i vissa födoämnen, såsom t.ex. fisk, skaldjur och ris. 

 

Olika källor kan således bidra till att ge utslag vid mätning av arsenik i enstaka 

urinprov. Dessa utslag – eller nivåer – kommer naturligen att variera i en given 

population beroende på olika individuella omständigheter i anslutning till 

provtagningen, såsom tillfälligt förhöjt intag av vatten och/eller födoämnen 

innehållande arsenik, uttorkning genom svettning p.g.a. värme eller hårt arbete, 

individuell metabolism m.m. 

 

7.7.3 Privatpersonernas antal i förhållande till testade invånare i Arica  

Enligt uppgift genomförde de chilenska myndigheterna under åren 2009–2015 närmare 

13 000 urintester i Arica, varav merparten – 11 603 eller ca 89 procent – gjordes på 

personer som bodde i områdena runt Promels tidigare verksamhet i Polygono. 

Privatpersonerna i målet och deras urintester tycks i huvudsak utgöra en del av 

sistnämnda grupp. Således har Arica Victims självt konstaterat att resultat från 

urinprov som togs under år 2010 erhölls avseende 6 362 personer boende i Polygono 

och att av dessa hade 12,9 procent en arsenikkoncentration om minst 30 µg/l i urinen. 

Den helt övervägande majoriteten av gruppen, eller 87,1 procent, uppvisade således 

lägre värden.  

 

Detta innebär att privatpersonerna i själva verket utgör ”svansen” på en normalfördelad 

kurva av individer boende i samma område, med ett sannolikt medianvärde för arsenik 
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i urin om endast 12,3 µg/l. Detta innebär att det inte räcker att enbart bo i området 

Polygono för att utsättas för en stabil, kroniskt förhöjd arseniknivå i kroppen p.g.a. 

påstått förhöjda arsenikkoncentrationer i marken. Om så vore fallet borde alla i 

populationen ha haft förhöjda värden och inte bara en minoritet om 12,9 procent. Som 

redan har konstaterats säger urinproven inte heller något om källan till 

arsenikexponeringen och de mäter bara eventuell exponering i anslutning till 

provtagningen. En sådan källa kan vara helt tillfällig. Snarare indikerar en 

normalfördelningskurva att de arseniknivåer som privatpersonerna uppvisat utgör just 

en sådan tillfällig förhöjning inom ramen för en normal variation inom en större grupp 

individer. En sådan variation skulle t.ex. vara väntad inom en grupp som har relativt 

höga arseniknivåer i dricksvattnet och/eller konsumerar olika födoämnen, varav vissa 

med förhöjt arsenikinnehåll. I själva verket är nu angivna förhållanden den mest 

sannolika orsaken till de uppmätta arsenikvärdena hos den delmängd av samtliga 

boende i området som privatpersonerna utgör. 

 

7.7.4 Våtverksslammet och uppmätta arseniknivåer 

Våtverksslammet har utgjort en fuktig och relativt kompakt massa. När 

våtverksslammet, under lagringen hos Promel, har utsatts för det torra klimatet i Arica 

har det på ytan bildats en torr skorpa, medan fuktigheten har bevarats längre ned i 

högen. Dessa egenskaper hos våtverksslammet har medfört att, också om ytan från tid 

till annan skulle ha störts, eventuell damning från högen har varit relativt begränsad. 

 

I Arica är vindriktningen väsentligen stabil, med vind från syd eller sydväst mot norr 

eller nordost, dvs. från havet mot öknen. Högen med våtverksslam upptog endast en 

begränsad yta om ca 0,6 hektar och lagrades i ett hörn av Sitio F, i den östra delen av 

Promels industriområde. De partiklar, om några, som genom damning må ha 

transporterats med vinden från högen med våtverksslam har således förts från denna 

lagringsplats i en nordöstlig riktning. 

 

Eventuell damning från högen med våtverksslam har inte kunnat transporteras mot 

vindriktningen. Den har således inte kunnat inverka på arseniknivåerna i boendemiljön 
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för de av privatpersonerna som är boende väst, sydväst eller söder om den plats där 

högen tidigare lagrades, däribland områdena Sica Sica, Huamachuco, Araucanta och 

Alborada. Vidare har eventuellt damm från högen förts med vinden mot öst eller 

nordöst och inom ett förhållandevis begränsat område. Det är således osannolikt att det 

har kunnat bidra till arsenik i boendemiljön för majoriteten av privatpersonerna, vilka 

bor norrut och längre bort (däribland områdena Industriales samt Industriales I, II och 

III). 

 

Höga halter av arsenik i jord har även uppmätts i Aricas hamnområde och i det 

intilliggande industriområdet Maestranza och arsenikhaltiga partiklar kan ha spridits 

därifrån med den sydliga och sydvästliga vinden i riktning från havet in mot landet och 

Polygono. Denna spridning kan ha påverkat arsenikhalterna särskilt i södra Polygono.   

 

Den eventuella damning som må ha skett från högen med våtverksslam har under alla 

förhållanden upphört år 1998, då våtverksslammet i sin helhet transporterades bort och 

marken där det tidigare hade lagrats täcktes över med ett 20 centimeter tjockt lager 

lera. Arica Victims påstående bygger således på att partiklar med arsenik, som först 

förts med vinden från högen med våtverksslam, på något vis ska ha ”slagit rot” och 

kvarstannat i privatpersonernas boendemiljö under de i vart fall 12–13 år som sedan 

har följt, för att kunna utgöra en källa för den exponering för arsenik som uppvisats i 

urinprov tagna år 2010–2011. Detta framstår som högst osannolikt, då flera olika 

mekanismer samverkat till att över tid väsentligen eliminera den arsenik som må ha 

kommit med vindburna partiklar från våtverksslammet, inklusive (i) utblandning med 

enorma mängder andra, arsenikfria dammpartiklar som har blåst in över 

boendemiljöerna, (ii) vidaretransport med vindarna bort från boendemiljöerna och ut i 

öknen samt (iii) städning i och omkring boendemiljöerna. 

 

Sakkunnige Dr. Walter Shields har utfört en grundlig vetenskaplig spridnings- och 

lagringsmodellering, innefattande bl.a. empiriska vindtunneltester på våtverksslam och 

beräkningar av spridning och lagring av arsenik utifrån tillgänglig data om 

vindförhållanden. Denna modellering bekräftar det ovan anförda och påvisar således 
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en mycket begränsad förekomst av kvarvarande arsenik i vissa av bostadsområdena 

omkring Sitio F runt år 2010. Även i de områden där arsenik från våtverksslammet vid 

denna tid skulle kunna ha funnits kvar, har arsenikförekomsten varit så begränsad att 

den i praktiken har varit helt betydelselös och därmed inte ens kan utgöra en delorsak 

till de förhöjda arseniknivåer i urinprover som Arica Victims talan grundas på. 

 

7.7.5 Promels övriga verksamhet  

Promel bedrev verksamhet vid anläggningen utanför Arica sedan 1978 och upphörde 

med detta först under tidigt 1990-tal. Den huvudsakliga verksamheten var krossning 

och flotering av malm från den egna gruvan i Choquelimpie, vilket genererade mer än 

600 000 ton avfall i form av anrikningssand, s.k. tailings. Under första hälften av 1980-

talet hade dessa tailings gett upphov till en enorm, gulaktig (p.g.a. svavel) och delvis 

uttorkad avfallsdamm på Promels industriområde i Arica, vilket område enligt uppgift 

kallades Sitio L. När de var som störst täckte Promels tailings en yta om ca 22 ha, dvs. 

mer än 30 gånger större än våtverksslammet, som lagrades i en annan, östlig del av 

området. Över tid kom området med tailings visserligen att minska, men delar kvarstod 

fortfarande år 2009 och området sanerades först år 2010. 

 

Promels tailings innehöll bl.a. arsenik, om än i lägre koncentrationer än 

våtverksslammet. Trots detta genererade tailings sannolikt betydligt mera arsenik 

genom damning till i vindriktningen angränsande områden. Skälet till detta är 

huvudsakligen att tailings täckte en väldigt mycket större yta, hade en betydligt 

sandigare karaktär än våtverksslammet och fanns – om än i minskade mängder över tid 

– på Sitio L under ca 30 år, dvs. under mer än dubbelt så lång tid som 

våtverksslammet. 

 

På motsvarande sätt som för våtverksslammet har sakkunnige Dr. Walter Shields utfört 

en spridnings- och lagringsmodellering för Promels tailings. Denna modellering 

bekräftar det ovan anförda. Vid en jämförelse av de områden där 

arsenikkoncentrationen från tailings respektive våtverksslammet kan ha uppgått till 

mer än 0,1 g/m² år 2010 kan sålunda noteras att spridningen från tailings täcker ett 
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område som är 80 gånger så stort som spridningsområdet för våtverksslammet. Medan 

spridningen från tailings kan antas ha berört merparten av privatpersonernas bostäder 

kan spridningen från våtverksslammet på detta sätt endast antas ha berört ett mindre 

antal fastigheter i omedelbar anslutning till våtverksslammets tidigare förvaringsplats 

inom Sitio F. 

 

7.7.6 Påståendet om att våtverksslam använts för husbyggnation 

Boliden bestrider Arica Victims påstående att våtverksslammet skulle ha använts vid 

husbyggnation.  

 

För det första är de arsenikkoncentrationer som har uppmätts vid hus i närheten av 

Sitio F avsevärt lägre än vad de borde ha varit om våtverksslam hade använts som 

bygg- eller utfyllnadsmaterial. Det kan härvid bl.a. noteras att de prover som Nelen tog 

under 2004 vid ett antal hus i närheten av Sitio F uppvisade arsenikhalter mellan 3,7 

och 241 mg/kg. Detta ska jämföras med att halten arsenik i våtverksslammet är 17,5 

procent, motsvarande 175 000 mg/kg. Motsvarande siffror för Promels tailings är 200–

2 000 mg/kg. Sammantaget är arsenikhalten i proverna inte tillnärmelsevis i nivå med 

våtverksslammet. Däremot överensstämmer de tämligen väl med arsenikhalten i 

Promels tailings. 

 

För det andra framgår av tillgänglig dokumentation att i princip allt våtverksslam som 

exporterades från Boliden till Promel också flyttades till Quebrada Encantada i 

samband med de åtgärder som vidtogs under 1998. Detta lämnar inget nämnvärt 

utrymme för användning av våtverksslammet som bygg- eller utfyllnadsmaterial.  

 

För det tredje är tailings ett betydligt mera troligt byggmaterial än våtverksslammet. 

Tailings är sandig i sin textur och möjlig att använda som fyllnadsmaterial eller vid 

cementblandning. Våtverksslammet däremot formar klumpar som inte lätt låter sig 

hanteras och som därtill är svåra att manuellt bryta ner till mindre delar. 
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För det fjärde framgår det redan av Programa Maestro att vissa hus i Polygono har 

uppförts på mark innehållande tailings. 

 

För det femte utvisar foton från 1994 – dvs. samma år som Industriales IV strax norr 

om Sitio F uppfördes – ett antal tillfartsvägar och utgrävningsplatser i det område där 

anrikningssanden förvarades. Det finns inga motsvarande tillfartsvägar och/eller 

utgrävningsplatser vid våtverksslammet. I den mån material från Promels område alls 

har använts som byggmaterial, torde det således också av detta skäl ha varit fråga om 

anrikningssand. 

 

7.7.7 Jord, damm och uppmätta arseniknivåer 

I Arica, och särskilt i området runt Promels tidigare anläggning, har markprover tagits i 

ett antal studier utförda genom myndigheternas försorg. Av dessa kan den studie som 

Agriquem América (”AGQ”) utförde åt den regionala miljömyndigheten under åren 

2010–2011 anses vara av särskilt intresse. Studien, som syftade till att slutligt 

utvärdera eventuella hälsorisker från arsenik i markytan för de boende i området 

Polygono, sammanfaller nämligen tidsmässigt med merparten av urinproverna för 

privatpersonerna. 

 

I studien, liksom i Programa Maestro, användes en arsenikkoncentration om 20 mg/kg 

som referensvärde, vilket får anses vara synnerligen konservativt, dvs. lågt beräknat. 

Markproverna utvisade att den övervägande majoriteten av privatpersonernas bostäder 

ligger i områden där arsenikkoncentrationen understeg referensvärdet och således 

närmast motsvarar bakgrundsexponeringen i marken i Arica. Endast ett fåtal 

markprover översteg referensvärdet och inget av de ytliga proverna översteg 80 mg/kg. 

 

På grundval av studien, som ligger i linje med andra studier som har utförts runt 

tidsperioden 2009–2012, drog AGQ följande tydliga slutsats. ”Exposure to soils in 

which arsenic […] are present would not result in harmful effects on health, since the 

estimated exposure doses for children and adults are below the most conservative 
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health guidelines and below levels for health effects documented in the toxicological 

literature.”  

 

Den förhållandevis låga nivån av arsenik i markytan medför också att jord och damm 

utgör osannolika orsaker till de tillfälligt förhöjda värden som privatpersonernas 

urinprov utvisar. I sammanhanget kan också noteras att AGQ under 2010-2011 även 

har gjort mätningar av luftkvaliteten vid två olika väderstationer i närheten av Promels 

f.d. anläggning, vilka sammantaget visat att nivån av arsenik i luften nära nog alltid 

understeg det mätbara. 

 

I tillägg till detta finns ett antal faktorer som med styrka talar emot att jord och damm 

skulle vara orsak till de tillfälligt förhöjda nivåer av arsenik som privatpersonernas 

urinprov indikerar. 

 

Möjligheterna för kroppen att ta upp ett ämne som arsenik beror i hög grad på formen 

av exponering. Medan arsenik i dricksvatten, liksom i föda, relativt enkelt kan tas upp 

av kroppen, är den s.k. biotillgängligheten (dvs. kroppens förmåga att absorbera 

ämnet) för arsenik i damm och jord som t.ex. sväljs som regel lägre än 60 procent 

jämfört med arsenik i dricksvatten. Vissa studier utvisar att biotillgängligheten kan 

vara så låg som 18–25 procent för jord och damm jämfört med arsenik i dricksvatten. 

Sammantaget kommer betydligt mindre arsenik att tas upp av kroppen om källan utgör 

jord och damm jämfört med om källan utgör vatten eller föda.  

 

Studier från områden i USA med höga halter av arsenik i marken utvisar mycket litet 

samband med arseniknivåer i urinprover. Först vid synnerligen höga koncentrationer i 

marken (mer än 300 mg/kg) kan ett visst sådant samband noteras. Detta utgör 

ytterligare bevis för att arsenik i jord och damm inte enkelt tas upp av kroppen och 

särskilt inte vid de högst beskedliga nivåer (generellt mindre än 20 mg/kg), som 

generellt uppmätts i Polygono runt åren 2010–2011, dvs. vid tiden för urinproven. 
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Vidare utgör konsumtion av dricksvatten och föda en naturlig och medveten daglig 

aktivitet. Dricksvattenintag varierar normalt mellan 1,6 och 3 liter om dagen. Fysisk 

aktivitet och varmt väder ökar kroppens vattenavsöndring och ökar därmed också 

behovet att konsumera vatten. Som jämförelse sker eventuellt intag av partiklar från 

marken typiskt sett oavsiktligt och i förhållandevis ringa mängd, t.ex. i form av jord 

som råkat fastnat på händer eller verktyg och som sedan kommer i kontakt med 

munnen. Arsenik absorberas svårligen enbart genom kontakt med huden.  

 

Härvid bör noteras att den övervägande majoriteten av privatpersonernas boendemiljö 

utvisar arsenikkoncentrationer i marken understigande 20 mg/kg. Med en relativ 

biotillgänglighet om 60 procent innebär detta att det skulle krävas att 1 700 mg jord 

eller damm oavsiktligt svaldes per dag för att motsvara den alltigenom naturliga 

konsumtionen av två liter dricksvatten med en arsenikkoncentration, som den 

genomsnittliga i Arica, om 10 µg/l. Det är högst osannolikt att en person oavsiktligt 

ska få i sig en sådan mängd jord eller damm. Det är däremot helt normalt – och för 

många personer t.o.m. i underkant – att räkna med en dricksvattenkonsumtion om två 

liter om dagen. I linje med detta bedömer t.ex. amerikanska EPA (Environmental 

Protection Agency) att arsenik i marken utgör en betydligt mindre hälsofara än lokala 

bakgrundsnivåer av arsenik i dricksvatten och föda.  

 

Den tillgängliga informationen avseende de specifika markförhållandena kring 

Promels f.d. anläggning antyder inte heller något samband med de i målet åberopade 

urinproverna. Om förhöjd koncentration av arsenik i marken p.g.a. den tidigare 

lagringen av våtverksslammet verkligen vore orsaken till arseniknivåerna i urinproven, 

borde privatpersoner boende närmare den f.d. lagringsplatsen utvisa högre 

arseniknivåer än de som bor längre bort. Emellertid utvisar tillgängliga data inget 

sådant samband.  

 

Över huvud taget tycks den tillgängliga informationen inte utvisa något samband 

mellan högre uppmätta arseniknivåer i marken på en viss plats inom Polygono och 

högre arseniknivåer i urinproven för privatpersoner boende på samma plats. Slutligen 
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borde små barn uppvisa högre arsenikkoncentration i urinen än vuxna om källan vore 

jord och damm, eftersom små barn kryper på marken och är benägna att ofta stoppa 

händerna i munnen. Ett antal studier från bl. a. USA har uppvisat ett tydligt sådant 

samband. För privatpersonerna finns emellertid inget sådant samband. 

 

Sammantaget talar ovanstående faktorer emot att partiklar i jord och damm skulle 

utgöra källan till de arseniknivåer som har uppmätts i privatpersonernas urinprover.  

 

7.7.8 Vatten eller födoämnen  

 

7.7.8.1 Dricksvattnet i Arica har naturligt förhöjd koncentration av arsenik 

Dricksvattnet i Arica kommer från två stora grundvattenmagasin, akviferer: Azapa och 

Lluta, vilka i sin tur förses med vatten från floderna Rio San José respektive Rio Lluta. 

Båda akvifererna, men särskilt Lluta, har naturligt förhöjda arsenikhalter. Under åren 

2006–2011 uppgick således den genomsnittliga arsenikkoncentrationen i vatten från 

Azapa-akviferen till 13 µg/l och från Lluta-akviferen till 40 µg/l.  

 

Till Arica kommer vatten från dels 14 brunnar, vilka tar sitt vatten från Lluta-

akviferen, dels 51 brunnar, varav 22 inne i staden Arica, vilka tar sitt vatten från 

Azapa-akviferen. Området där merparten av privatpersonerna har sitt boende i 

Polygono förses med dricksvatten från en vattenlagringsplats kallad Estanque Chuño i 

områdets östra del. Vattnet i Estanque Chuño härrör delvis från Lluta-akviferen, dvs. 

den av de två akvifererna som har högre halt av naturligt förekommande arsenik. 

 

Den lokala vattenmyndigheten i Arica, Aguas del Altiplano, har länge kämpat för att få 

ner arsenikkoncentrationen i Aricas dricksvatten. Då förutsättningarna för detta har 

varit dåliga, tillämpades en tillfällig referensnivå om 30 µg/l arsenik i vatten fram till 

juli 2012, då referensnivån sänktes till 10 µg/l arsenik i vatten. Sänkningen sammanföll 

delvis med att en arsenikreningsanläggning konstruerades för vatten från brunnar i 

Azapadalen, vilken stod klar 2012 men togs i bruk först 2013. Fullständiga data finns 

tyvärr inte tillgängliga, men den chilenska hälsovårdsmyndighetens (SISS) 
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sammanställning av mätningar under åtta månader 2012 visar exempelvis att den 

genomsnittliga arsenikkoncentrationen i dricksvattnet låg på eller över 10 µg/l. Om 

snittet var minst 10 µg/l har sannolikt ungefär hälften av mätningarna visat 

arsenikkoncentrationer som har överstigit referensvärdet 10 µg/l. Vid mätningar under 

år 2015 översteg fortfarande ca 25 procent av resultaten detta referensvärde. Enligt 

uppgift har den lokala vattenmyndigheten fått på sig till 2017 att uppfylla kravet om 

maximal arsenikkoncentration om 10 µg/l. Arseniknivån i dricksvattnet har dock med 

all sannolikhet varit än högre under 2010–2011, eftersom arsenikreningsanläggningen 

för Azapa då ännu inte hade konstruerats, än mindre tagits i bruk. 

 

7.7.8.2 Dricksvatten som orsak till arsenikkoncentrationer i urinproven 

Arsenikkoncentrationer runt 10 µg/l i dricksvatten har i ett stort antal studier visat ett 

klart samband med förhöjda arsenikkoncentrationer vid provtagning på urin. Skillnader 

mellan olika individer i en population och för en och samma individ vid olika tillfällen 

förklaras bl.a. av hur mycket vatten individen har konsumerat respektive utsöndrat vid 

provtagningen. Inom en större population som konsumerar dricksvatten med 10 µg/l 

arsenik eller mer – såsom är fallet i Arica – är det således inte oväntat att finna en 

mindre delmängd individer som, p.g.a. individuella variationer, har urinprov utvisande 

arsenikkoncentrationer överstigande 30 µg/l. Dessa individer utgör således ”svansen” 

av den normalfördelade kurvan. 

 

7.7.8.3 Konsumtion av vissa födoämnen som orsak till arsenikkoncentrationer i 

urinproven  

Vissa födoämnen – t.ex. fisk, skaldjur och ris – kan innehålla förhöjda koncentrationer 

av arsenik, vilka kan ge kraftfulla utslag vid provtagning på urin i anslutning till att de 

har konsumerats. Liksom är fallet med dricksvattennivåerna är det således inte oväntat 

att det, inom en större population, återfinns en mindre delmängd individer som 

händelsevis har konsumerat sådana födoämnen i nära anslutning till provtagningen. 

Dessa individer kan därmed uppvisa arsenikkoncentrationer i urinen överstigande 30 

µg/l. 
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De floder som mynnar runt Arica innehåller förhöjda halter av arsenik. Detta medför 

en ökning av den totala arsenikkoncentrationen i fisk och skaldjur som fiskas vid 

Aricas kust. Olika typer av fisk och skaldjur äts också regelbundet av invånare i 

kustnära städer i Chile, inklusive Arica (där tillgång finns via såväl restauranger och 

caféer som lokala marknader). 

 

7.7.9 Slutsats 

Sammantaget utvisar privatpersonernas urinprover under 2010–2011 inget samband 

med arsenikkoncentrationen i jord eller damm i området runt Promels f.d. anläggning; 

än mindre med våtverksslammet som transporterades bort tolv år tidigare. Istället 

framstår det som mest sannolikt att urinproverna påvisar en tillfällig höjning för en 

liten delmängd individer i en större population, orsakat av arsenik i dricksvattnet 

och/eller i vissa födoämnen. 

 

7.8 Den påstådda skadan 

 

7.8.1 Inledande anmärkningar 

Arica Victims gör gällande (i) att samtliga privatpersoner under minst två års tid har 

exponerats för arsenik från våtverksslammet, vilket (ii) gett upphov till långvarigt höga 

halter av arsenik i privatpersonernas kroppar, och (iii) att dessa halter i sig innebär en 

försämring av kroppen, en påtaglig risk för allvarliga hälsoeffekter och/eller en 

befogad oro för att sådana hälsoeffekter ska uppstå.  

 

Boliden bestrider att det skulle föreligga någon skada såväl i faktisk som i juridisk 

mening. 

 

7.8.2 Erhållna testresultat och organisk arsenik 

Arsenik är naturligt förekommande både i livsmedel och i naturen och återfinns både 

som oorganisk och som organisk arsenik. Organisk arsenik är inte hälsofarlig och finns 

naturligt i t.ex. livsmedel. Oorganisk arsenik är en hälsofarlig form av arsenik och 

återfinns i varierande omfattning i vatten, luft, mark och livsmedel. 
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Oorganisk arsenik som tas upp av kroppen omvandlas, genom kroppens metabolism, 

delvis till MMA och DMA, vilket är mindre farliga arsenikföreningar. Mer specifikt 

omvandlas oorganisk arsenik först till MMA och därefter till den i kroppen 

dominerande formen DMA, vilken utsöndras i urinen tillsammans med mindre 

mängder oorganisk arsenik och MMA. Denna kombination av oorganisk arsenik, 

MMA och DMA är det som gemensamt hänvisas till som ”oorganisk arsenik och dess 

metaboliter i urinen” i av Arica Victims ingivna testresultat. 

 

DMA och MMA återfinns emellertid inte bara som metaboliter till oorganisk arsenik, 

utan även som en del av organisk arsenik. Olika typer av mat innehåller olika typer av 

organisk arsenik, innefattande t.ex. arsenobetain och arseniksockerföreningar men 

även DMA och små mängder MMA. Många av dessa typer av organisk arsenik 

utsöndras snabbt med urinen, medan andra omvandlas i kroppen och bildar MMA, 

men framförallt DMA. 

 

Av detta följer att den totala halten MMA och framför allt DMA i kroppen kommer att 

härstamma från såväl organisk som oorganisk arsenik. Detta innebär också att den halt 

”oorganisk arsenik och dess metaboliter i urinen” (på engelska benämnt ”speciated 

urinary arsenic”; nedan specierad arsenik) som uppmätts i praktiken även kommer 

inkludera viss mängd organisk arsenik. Tester av det slag som har gjorts för 

privatpersonerna riskerar således att utvisa arsenikhalter som överstiger den faktiska 

förekomsten av oorganisk arsenik. 

 

Den fråga som därvid uppkommer är vilken effekt förekomsten av organisk arsenik 

kan antas ha haft på privatpersonernas testresultat. Tillgänglig forskning visar att intag 

av organisk arsenik i avgörande utsträckning kan påverka analysresultaten vid test av 

specierad arsenik. Intag av organisk arsenik kan således i sig höja förekomsten av 

specierad arsenik (dvs. oorganisk arsenik och dess metaboliter) till nivåer som med 

marginal överstiger det gränsvärde om 30 μg/l som Arica Victims gjort gällande i 

målet. 
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Ingivna analysresultat – vilka avser oorganisk arsenik och dess metaboliter i urinen – 

utesluter således inte organisk arsenik som källa till de förhöjda nivåerna. Tvärtom 

framstår det, särskilt med beaktande av att Arica är en kustsstad, som att en inte 

obetydlig del av uppmätta arsenikvärden i själva verket kan vara hänförlig till organisk 

arsenik från tillfällig konsumtion av t.ex. fisk och skaldjur. Redan av denna anledning 

går det inte att dra några slutsatser på basis av ingivna testresultat. 

 

7.8.3 Ingivna testresultat och potentiella felkällor 

Boliden kan därtill konstatera att det även i övrigt saknas väsentlig information 

avseende testerna. Det framgår således inte när på dagen testet togs, hur testet togs, vad 

och hur mycket respektive privatperson hade ätit och/eller druckit innan provet 

lämnades, eller hur testet hanterades och förvarades. Det är även okänt vad 

privatpersonerna gjorde i anslutning till testet, liksom om detta påverkade resultatet. 

Samtliga dessa faktorer reducerar, i avsevärd omfattning, testresultatens värde som 

bevisning. 

 

Mot bakgrund av det stora antal personer som testats i Arica, inkluderande Privat-

personerna, utgår Boliden från att testresultaten baseras på ett urinprov per individ. Det 

är en osäkrare metod än t.ex. insamling av urin under 24 timmar, vilket riskerar att ge 

upphov till större variationer och/eller avvikelser i uppmätta värden. Som en 

konsekvens av detta får de potentiellt resultatpåverkande faktorer som redogjorts för än 

större genomslag. Testerna visar även att ca en tiondel av privatpersonerna uppvisar 

halter av kreatinin som ligger utanför det normala spannet. Detta kan tyda på att provet 

är utspätt respektive avdunstat, eller att testpersonen druckit onormalt mycket eller 

varit uttorkad vid provtagningstillfället. 

 

Sammantaget föreligger ett stort antal potentiella felkällor avseende de testresultat som 

Arica Victims bygger sin talan på. 
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7.8.4 Testerna och möjliga slutsatser om långvarig exponering för arsenik 

Enstaka arseniktest i urinen som Arica Victims förlitar sig på utgör endast ett mått på 

kortvarig arsenikexponering, med förbehåll för att ovan angivna faktorer kan medföra 

att inte ens sådana slutsatser kan dras. Arsenik som tas upp av kroppen metaboliseras 

och lämnar kroppen snabbt. Typiskt sett lämnar 45-85 procent av den oorganiska 

arsenik som tas upp i blodet kroppen inom en till tre dagar. Den vanliga formen av 

organisk arsenik samt MMA och DMA lämnar kroppen ännu fortare; 75-85 procent 

utsöndras inom ett dygn. Detta begränsar på ett betydande sätt de slutsatser som kan 

dras av de i målet ingivna testerna och gör det bl.a. omöjligt att på grundval av dessa 

sluta sig till att arsenikexponeringen varit långvarig. 

 

7.8.5 Uppmätta arseniknivåer och skada eller risk för skada 

Alla substanser kan orsaka negativa hälsoeffekter, givet att kroppen utsätts för 

tillräckligt stor dos. Vilka risker ett visst ämne medför beror på exponeringens 

omfattning och vilken typ av påverkan som ämnet har på kroppen. Exempelvis kan 

dricksvatten innehållande 3 000 μg/l arsenik ge upphov till akut arsenikförgiftning, 

medan 10 μg/l arsenik i vatten motsvarar WHO:s gräns för acceptabel förekomst av 

arsenik i dricksvatten. 

 

Relationen mellan dos och effekt är således en fundamental faktor vid fastställande av 

vilka effekter ett ämne ger upphov till. Detta förhållande har Arica Victims valt att i 

någon mån bortse ifrån. Arica Victims sakkunnige Dr. Craig Steinmaus hänför sig 

istället till vissa “regulatoriska” riskbedömningar, varvid han sluter sig till  följande: 

”Because most people in Arica are expected to have baseline urinary concentrations 

below 30 μg/l, those with urinary levels ≥ 30 μg/l are likely to have an external 

exposure source and have some increased risk caused by that additional source.” 

 

Vad som således görs gällande är att varje liten ökning av exponering för arsenik, 

oavsett omfattning, kommer att medföra en ökad risk för att drabbas av t.ex. cancer. 

Arica Victims inställning synes bygga på antagandet att risk för t.ex. cancer skulle 

utgöra en linjär funktion av arsenikhalten i kroppen. Annorlunda uttryckt skulle 
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arsenik påverka kroppen på samma sätt vid låga doser som vid höga halter av arsenik 

om än i mindre omfattning. Detta är felaktigt. 

 

S.k. regulatoriska riskbedömningar bygger på vissa i förväg fastställda mått och är inte 

avsedda att förutse den faktiska risken för enskilda individer. Avsikten är i stället att 

dessa bedömningar ska fungera som verktyg vid beslutsfattande i hälsorelaterade 

frågor. Dessa riskbedömningar utgår ifrån vissa hypotetiskt angivna värden, varvid 

riskerna avsiktligt överskattas för att inte utesluta mer mottagliga individer i 

befolkningen. Bedömningarna bygger också på ett antal antaganden, vilka på samma 

sätt medvetet överskattar förekommande riskfaktorer. Sammantaget medför detta att 

den här typen av bedömningar kommer att fastställa gränsvärden som typiskt sett är 

mycket lägre än de värden som resulterar i några identifierbara skadliga hälsoeffekter. 

Annorlunda uttryckt är regulatoriskt fastställda gränsvärden inte ämnade att fastställa 

faktiska risker för en individ. Mer korrekta gränsvärden kan fastställas genom att ökad 

hänsyn tas till tillgänglig forskning och förhållandena i det specifika fallet. 

 

Vad därefter gäller frågan om extrapolering (beräkning) av effekter från höga till låga 

exponeringsnivåer visar omfattande forskning att de effekter som exponering för höga 

halter av arsenik har på kroppen i form av risk för cancer m.m. inte är direkt 

överförbara till exponering för lägre halter av arsenik. Anledningen till detta är att 

exponering för arsenik inte orsakar direkta skador på kroppens DNA, något som annars 

teoretiskt hade inneburit en ökad cancerrisk oavsett dos. Istället antas generellt att 

arsenik, vid tillräckligt höga doser, indirekt riskerar skada kroppens DNA genom t.ex. 

inflammation, cellförgiftning och biokemiska processer. Det föreligger således inte en 

sådan linjär funktion som Arica Victims gör gällande, utan exponeringen måste 

överstiga vissa tröskelvärden innan negativa hälsoeffekter uppstår. 

 

Den fråga som därvid uppkommer är vid vilken nivå risk för hälsoeffekter inträder. 

Frågan utvecklas av sakkunnige Dr. Joyce Tsuji, som därvid konkluderar att ”no risk 

of cancer would occur below exposures that would not result in other health effects”, 
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samt att exponering för halter av arsenik understigande en nivå motsvarande 100-150 

μg/l arsenik i vatten inte generellt kan antas medföra reella, negativa hälsoeffekter. 

 

7.8.6 Slutsatser av den hälsoundersökning som genomfördes i Arica 2012 

Arica Victims gör gällande att den hälsoundersökning av ett antal personer i Arica som 

utförts under 2012 skulle ge stöd för förekomsten av dels betydande 

arsenikexponering, dels skadliga hälsoeffekter i anledning av denna. Såvitt Boliden 

förstår har privatpersonerna varit föremål för nämnda studie och deras respektive 

formulär har också getts in som bevisning i målet. 

 

Studien, liksom de slutsatser som Arica Victims drar utifrån denna, brister i ett flertal 

avseenden.  

 

För det första vidtogs inga åtgärder för att exkludera hälsobesvär som uppkommit före 

det att personerna flyttade till området runt Sitio F, eller för att på annat sätt begränsa 

studien till personer som bott en längre tid i området. Det är följaktligen inte möjligt att 

avgöra om de hälsoproblem som rapporteras i studien existerade även innan eventuellt 

förhöjda arseniknivåer observerades. 

 

För det andra har ingen jämförelse gjorts av om uppgivna hälsoeffekter skiljer sig åt 

beroende på om arsenikhalten överstiger eller understiger 30 μg/l arsenik i urinen eller 

om symptomen varierar beroende på uppmätt halt av arsenik. 

 

För det tredje är symptomen självrapporterade. Den typen av information tenderar att 

innehålla väsentliga felaktigheter. Detta gör sig särskilt gällande i ett fall som detta, där 

individerna är medvetna om såväl resultatet av tidigare arseniktester som om det 

faktum att informationen kommer att användas i en skadeståndsprocess, vilken kan 

komma att gynna privatpersonerna ekonomiskt. Boliden noterar i sammanhanget även 

att majoriteten av de hälsoproblem som individerna uppgav var värk i muskler och 

skelett, symptom som generellt sett inte har någon vetenskapligt visad koppling till 
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exponering för arsenik. Sammantaget kan självrapporterade symptom inte läggas till 

grund för vetenskapligt säkerställda slutsatser. 

 

För det fjärde saknas det en lämplig grupp, med lägre arsenikhalter, som Privat-

personerna och angivna symptom kan jämföras med.  

 

För det femte görs inga justeringar för de skillnader som finns, eller kan finnas, mellan 

privatpersonerna och de personer som ingick i den nationella undersökningen. Dessa 

skillnader är högst betydande och inkluderar bl.a. sociodemografiska faktorer, 

miljöpåverkan och alternativa arsenikkällor, men även t.ex. deltagarnas ålder, 

socioekonomiska status, yrke, matvanor och träningsvanor. I avsaknad av justering för 

den här typen av faktorer kan skillnader i symptom mellan de båda grupperna inte på 

vetenskaplig grund tillskrivas någon form av arsenikexponering. 

 

Sammantaget medför de vetenskapliga brister som den aktuella studien är förknippade 

med att det inte går att fastställa någon koppling mellan de arsenikhalter om 30 μg/l i 

urin eller mer som uppmätts hos privatpersonerna och eventuella av dem uppgivna 

hälsoproblem. 

 

7.8.7 Slutsats 

Sammanfattningsvis ger det underlag som Arica Victims åberopar i målet inte stöd för 

några vetenskapligt grundade slutsatser om att våtverksslammet skulle ha gett upphov 

till vare sig skada eller risk för skada och därmed inte heller för befogad, dvs. 

vetenskapligt grundad oro för skada.  

 

7.8.8 Beräkningen av skadan 

Boliden bestrider att privatpersonerna är berättigade till ersättning. Den ersättningsnivå 

som yrkats i målet grundar sig på vad som fastställdes i Promelmålet. Promelmålet 

rörde emellertid ersättning i anledning av blyexponering. Den ersättning som 

fastställdes i Promelmålet kan därför inte läggas till grund för en motsvarande 

beräkning av ersättningsnivåerna i förevarande mål.  
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Det föreligger dessutom stora skillnader inom gruppen med privatpersoner, vilket 

medför att bedömningen av vilka skador privatpersonerna eventuellt har åsamkats inte 

kan ske på gruppnivå utan måste göras på individnivå. Utöver de varierande 

arsenikvärdena har privatpersonerna uppgett sig lida av varierande symtom. Även 

privatpersonernas ålder bör vägas in vid uppskattningen av skadans storlek. 

Sammantaget är det därför nödvändigt att göra en individuell prövning i förhållande 

till varje enskild privatperson.  

 

7.9 Ingen fordran 

Arica Victims har såvitt gäller privatpersonerna 436 och 557 inte förvärvat något 

skadeståndsanspråk gentemot Boliden.  

 

7.10 Skadeståndsskyldighet  

Såväl chilensk som svensk materiell rätt förutsätter att den påstått skadelidande kan 

påvisa samband mellan den påstått skadevållande handlingen och den påstådda skadan. 

 

7.10.1 Skadeståndsskyldighet enligt svensk rätt  

 

7.10.1.1 Förutsättningar för skadeståndsskyldighet enligt svensk rätt 

En halt av arsenik i urinen överstigande viss nivå, inklusive de eventuella risker för 

hälsoeffekter som detta må medföra, utgör inte i sig en skada i skadeståndslagens 

mening. Det är istället de eventuella skador som faktiskt uppkommer till följd av sådan 

exponering som utgör skadan i rättslig mening. En jämförelse mellan å ena sidan 

exponering för arsenik och å andra sidan HIV-infektioner går inte att göra varför 

ledning inte kan hämtas från hanteringen av HIV-infektioner i svensk rättspraxis. 

 

Psykiska skador i form av oro för ohälsa och sjukdom är förvisso ersättningsgilla 

under svensk rätt. Det krävs emellertid att skadan är medicinskt påvisbar och att 

bevisning därom förs i varje enskilt fall. Förekomsten av vissa halter arsenik i urinen 

utgör inte i sig grund för ersättning för sådan psykisk skada. 
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Orsakssamband/adekvans 

Vid bedömningen av orsakssambandet har tingsrätten att bedöma två olika led; dels det 

skeende som ytterst leder fram till att bostäder inrättas på det område där Promel 

bedrev sin verksamhet, dels huruvida det finns några andra arsenikkällor än 

våtverksslammet som kan förklara de uppmätta värdena hos privatpersonerna. I det 

första ledet rör problemställningen i målet samverkande skadeorsaker, medan 

problemställningen i målet i det andra ledet rör alternativa skadeorsaker.  

 

Vad gäller samverkande skadeorsaker är utgångspunkten vid handlingar som leder till 

en ouppdelbar skada att skadevållarna bär ett solidariskt ansvar för hela skadan, samt 

att detta gäller även när händelseförloppen delvis samverkar, delvis är skilda från 

varandra. Tillämpning av denna princip om solidariskt ansvar förutsätter att den 

skadelidande kan visa att samtliga de påstått samverkande faktorerna faktiskt har 

bidragit till den påstådda skadan. I annat fall är det fråga om alternativa skadeorsaker.  

 

Boliden kunde inte rimligen förutse att Promel skulle avbryta upparbetningen av 

våtverksslammet, att Promel några år senare skulle överge sin anläggning utanför 

Arica, att chilenska statliga myndigheter inte skulle vidta några skyddsåtgärder med 

anledning av att anläggningen lämnades utan tillsyn samt att de lokala chilenska 

myndigheterna inte heller vidtog några sådana åtgärder, utan att chilenska myndigheter 

tvärtom medverkade till att området bebyggdes utan föregående undersökning eller 

sanering. Boliden skulle ha behövt kunna förutse samtliga dessa faktorer för att det ska 

kunna föreligga vårdslöshet som är relevant i förhållande till den påstådda skadan. De 

handlingar eller underlåtenheter som Promel eller chilenska myndigheter företagit är 

tillsammans så extraordinära och oväntade att det inte föreligger adekvans mellan 

Bolidens handlande och den påstådda skadan.  

 

Vad gäller beviskravet har Arica Victims först, med tillämpning av det sedvanliga 

beviskravet ”styrkt”, att etablera ett orsakssamband som inte bryts av Promels eller 

chilenska myndigheters inblandning. Vad därefter avser beviskravet för alternativa 
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skadeorsaker ska detta formuleras som att Arica Victims ska göra den orsak som 

åberopas sannolik i sig och klart mer sannolik än den eller de alternativ som anförs av 

svaranden. 

 

Den påstådda avsaknaden av alternativa arsenikkällor påvisar inte i sig ett samband 

mellan våtverksslammet och de uppmätta arsenikhalterna.  

 

Vidare talar den omständigheten att flytten av våtverksslammet inte har eliminerat 

arsenikexponering för att denna i själva verket kommer från andra källor i och omkring 

Arica.  

 

För det fall att partiklar från våtverksslammet skulle ha bidragit till den uppmätta 

arseniknivån, utgör det som mest en överflödig betingelse till den påstådda skadan. 

Om man tänker bort en överflödig betingelse från händelseförloppet kommer skadan 

likväl att uppstå. Den överflödiga betingelsen är varken tillräcklig eller nödvändig för 

skadans uppkomst. För det fall våtverksslammet inte utgör vare sig en tillräcklig eller 

nödvändig betingelse för de inträffade personskadorna är utgångspunkten således att 

våtverksslammet inte utgör skadeorsak. Den mängd arsenik i privatpersonernas urin 

som må härröra från våtverksslammet är under alla förhållanden helt obetydlig i 

förhållande till den mängd arsenik i privatpersonernas urin som härrör från andra 

källor. Detta innebär i sin tur att våtverksslammet inte kan anses utgöra skadeorsak ens 

om det skulle föreligga ett övergripande orsakssamband i den meningen att 

privatpersonernas urin innehåller arsenikpartiklar som härstammar från 

våtverksslammet.  

 

Ansvar 

Det finns ingen grund för åläggande av strikt ansvar. Miljöskadelagen hade ännu inte 

trätt i kraft vid exporten av våtverksslammet och miljöskyddslagen avsåg primärt 

fastighetsägarens ansvar.  
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7.10.1.2 Beräkning av skada enligt svensk rätt 

Ersättning för personskada ska, oaktat den miljörättsliga kopplingen, hanteras i 

enlighet med skadeståndslagens reglering. Detta innebär, i enlighet med vad som 

framgår av NJA 1996 s. 509, att ersättningen ska beräknas enligt svenska normer. 

Beloppet kan därefter komma att justeras för att det ska finnas marginal för eventuella 

skillnader i kostnadsläge mellan Chile och Sverige.  

 

7.10.2 Skadeståndsskyldighet enligt chilensk rätt 

Utgångspunkten i chilensk rätt är att den skadelidande har bevisbördan för samtliga de 

faktorer som konstituerar skadeståndsskyldighet, däribland frågan huruvida 

skadevållaren har varit vårdslös.  

 

Vissa typer av ideella skador i anslutning till kroppsskada är ersättningsgilla enligt 

chilensk rätt. Det innebär dock inte att en viss uppmätt arsenikhalt i en persons urin 

kan utlösa en sådan ersättningsgill ideell skada. 

 

7.10.2.1 Förutsättningar för skadeståndsskyldighet enligt chilensk rätt 

Beträffande miljöskador gäller enligt den chilenska miljöskadelagen (Lag 19°300) att 

överträdelser av tillämpliga miljöskyddsföreskrifter (”culpa infraccional”) medför en 

presumtion för att skadevållaren har varit vårdslös. För att presumtionen ska bli 

tillämplig krävs dock att den påstått skadelidande kan visa att den påstådda 

skadevållaren har brutit mot gällande föreskrifter. Bolidens hantering av 

våtverksslammet och beslutsfattande har ägt rum i Sverige. Med tanke därpå ska 

aktsamhetsnormen enligt chilensk rätt i förevarande fall tolkas som att Boliden har haft 

att följa tillämpliga svenska motsvarande föreskrifter. Detta innebär att nu aktuell 

presumtion för vårdslöshet inte blir tillämplig om inte Arica Victims först kan visa att 

Boliden har brutit mot de då gällande svenska miljöföreskrifterna. Boliden har vidtagit 

mer omfattande åtgärder inför exporten än vad som krävdes för att uppfylla de då 

gällande svenska normerna.  
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För det fall tingsrätten skulle finna att då gällande chilenska normer är tillämpliga har 

även de uppfyllts av Boliden. 

 

Exporten skedde med full information till, i samråd med och med godkännande av 

såväl de svenska som de chilenska myndigheterna. Chilenska myndigheter lämnade 

alla tillstånd av såväl generell som specifik natur som behövdes för Promels import 

och hantering av våtverksslammet på bolagets anläggning i Arica. Det finns därför 

inget utrymme för att tillämpa vårdslöshetspresumtionen i den chilenska 

miljöskadelagen i förevarande fall.  

 

Beträffande utomkontraktuellt ansvar återfinns även en mer allmän 

vårdslöshetspresumtion i artikel 2329 i den chilenska civillagen. Enligt denna 

bestämmelse presumeras vårdslöshet föreligga när det rör sig om särskilt farlig 

verksamhet. Som exempel anges bl.a. vårdslös användning av skjutvapen. Denna 

presumtion för vårdslöshet är tillämplig i två situationer: (i) handlingar som i sig är så 

osedvanligt farliga att det går att tala om inneboende vårdslöshet (”culpa inclusiva”) 

och (ii) fall där det redan vid första påseende erfarenhetsmässigt framstår som mer 

sannolikt att skadan har orsakats av vårdslöshet än av någon faktor som ligger utanför 

den påstådda skadevållarens kontroll. I det senare fallet krävs således att skadan under 

ett normalt och påräkneligt händelseförlopp inte skulle ha inträffat om den påstådda 

skadevållaren inte hade agerat oaktsamt. Detta empiriska samband måste visas av den 

skadelidande för att presumtionen ska bli tillämplig. Denna begränsning är av särskild 

betydelse i fall som det förevarande, där flera potentiella skadevållare har agerat 

oberoende av varandra i skilda faser av ett utdraget händelseförlopp. Bevisbördans 

placering kan då falla ut på olika sätt i förhållande till var och en av de tänkbara 

skadevållarna, beroende på i vilken mån de haft kontroll över de olika delarna av 

händelseförloppet.  

 

För att presumtionen i artikel 2329 alls ska vara tillämplig krävs därtill att följande två 

villkor är uppfyllda: Den förment skadelidande parten ska kunna visa dels (a) att parten 

alls har lidit skada, dels (b) att den aktuella skadan har uppkommit till följd av den 
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särskilt farliga verksamheten. Detta senare rekvisit innefattar i sin tur bl.a. ett krav på 

att den förment skadelidande parten lyckas visa att det föreligger ett orsakssamband 

mellan, å ena sidan, den påstått skadegörande handlingen och, å andra sidan, den 

påstådda skadan. Om något sådant orsakssamband inte kan påvisas, föreligger det inte 

något utrymme för att tillämpa den aktuella presumtionen. 

 

Bolidens befattning med våtverksslammet utgör inte någon sådan osedvanligt farlig 

verksamhet som kan aktualisera tillämpning av vårdslöshetspresumtionen (culpa 

inclusiva). Hantering av restprodukter från gruvdrift, såsom det i målet aktuella 

våtverksslammet, är inte till sin natur sådan verksamhet som per automatik medför en 

förhöjd olycksrisk eller risk för synnerligen allvarliga skador. Det finns därmed ingen 

grund för att tillämpa den allmänna presumtionen av den orsaken.  

 

Det finns inte heller grund för ett antagande att den påstådda skadan under ett normalt 

och påräkneligt händelseförlopp inte skulle ha inträffat om Boliden inte hade agerat 

oaktsamt. Skadans uppkomst är beroende av senare åtgärder som har vidtagits eller 

underlåtits av Promel respektive de lokala myndigheterna i Arica. Detta förhållande 

innebär i sig att händelseförloppet är alltför komplext och beroende av tredje parters 

senare agerande för att det redan vid första påseendet ska gå att dra några slutsatser om 

Bolidens eventuella vårdslöshet. Det går därför inte att utifrån allmänna 

erfarenhetssatser anta att skadan inte hade inträffat om inte Boliden hade varit 

vårdslöst och det finns därmed inte heller skäl för att på denna grund tillämpa den 

allmänna presumtionen.  

 

Huvudregeln enligt chilensk rätt är att den påstådda skadevållaren endast ansvarar för 

sina egna handlingar. I vissa speciella fall kan ansvar dock uppkomma till följd av 

tredje parts handlande. I en del av dessa fall föreligger också en presumtion för 

vårdslöshet. Detta förutsätter dock att den påstådda skadevållaren på ett mer allmänt 

sätt svarar för tredje parts agerande, exempelvis arbetsgivares ansvar för sina 

arbetstagare. För att den presumtionen ska uppkomma krävs att tredje man står i någon 

form av kvalificerad beroendeställning till den påstådda skadevållaren. Ett allmänt 
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avtal med momentana utbyten av prestationer, som t.ex. ett köpeavtal, anses inte kunna 

skapa en sådan beroendeställning som kan medföra vårdslöshetspresumtion till följd av 

tredje mans handlande.  

 

Ansvar för eget vållande kan dock aktualiseras även i situationer där tredje mans 

handlingar har betydelse för skadans uppkomst. Det anses således att en part kan bli 

skadeståndsansvarig om parten själv har brustit t.ex. vid anlitande av en självständig 

uppdragstagare som sedermera visat sig sakna kvalifikationer för att utföra det 

anförtrodda uppdraget. Man talar i dessa fall om culpa in eligendo. Culpa in eligendo 

kan emellertid bara uppkomma om det återigen finns ett kvalificerat 

beroendeförhållande.  

 

I förevarande fall hade Boliden ingen avtalsrelation med myndigheterna i Arica. 

Bolagets avtal med Promel avsåg endast försäljning eller export av våtverksslammet. 

Det rörde sig således om ett momentant avtal där Boliden sedan skeppningen 

fullbordats inte hade någon rätt eller anledning att beordra Promel att agera på visst 

sätt. Promel var helt självständigt i förhållande till Boliden vad gällde den fortsatta 

upparbetningen av våtverksslammet. Boliden hade inget ekonomiskt intresse i utfallet 

av Promels verksamhet. Det har följaktligen inte förelegat någon sådan 

beroendeställning som skulle kunna utöka Bolidens ansvar till att omfatta även 

Promels handlingar. Boliden kan därmed inte hållas ansvarigt för vare sig Promels 

eller de lokala myndigheternas agerande under teorin om culpa in eligendo.  

 

Eftersom det inte finns grund för tillämpning av någon av presumtionsreglerna i 

chilensk rätt och inte heller för att hålla Boliden ansvarigt enligt culpa in eligendo, har 

Arica Victims vid tillämpning av chilensk materiell rätt bevisbördan för att Boliden har 

haft en rättsligt grundad skyldighet att agera aktsamt och att bolaget har brutit mot 

denna genom att förfara vårdslöst. Detta förhållande, om det kan visas, aktualiserar i 

sin tur frågan om vilken aktsamhetsnorm som är tillämplig.  
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Risken för skada, skadans storlek, handlingens sociala värde, kostnaden för att undvika 

skada och verksamhetens inriktning är faktorer som ska beaktas vid 

vårdslöshetsbedömningen. Dessa faktorer ska dock betraktas som riktlinjer vid denna 

bedömning snarare än som rekvisit i formell mening. De kan därmed inte omedelbart 

användas för att fastställa den tillämpliga aktsamhetsnormen. Huvudregeln under 

chilensk rätt är istället principen om bonus pater familias. Detta är en generell och 

flexibel standard som syftar på en förnuftig och normalt försiktig person. Vid sitt 

handlande antas denne ta hänsyn till relevanta yttre omständigheter såsom plats, medel, 

risker, kostnader och handlingens karaktär samt de rättigheter och intressen som står på 

spel. Såväl skadevållarens som handlandets egenskaper är relevanta vid bedömningen 

av huruvida handlandet eller underlåtenheten varit vårdslöst. Även de krav som den 

aktuella aktiviteten i sig ställer upp är relevanta vid denna bedömning. Detta innebär 

att aktsamhetsstandarden inte är densamma i hela samhället, utan varierar mellan t.ex. 

olika branscher och olika typer av aktörer, samt kommer att variera över tid. Det måste 

därför ses mot bakgrund av vad som var allmänt känt och vedertaget, de regulatoriska 

krav och allmänna aktsamhetsnormer som var förhärskande vid tidpunkten för 

handlandet i fråga. Boliden har med råge uppfyllt de aktsamhetskrav som gällde inom 

västvärldens gruvindustri i mitten av 1980-talet. Detta gäller såväl den fysiska 

hanteringen av våtverksslammet som Bolidens åtgärder inför och vid utvärderingen av 

Promel samt i säkerställandet av relevanta myndigheters kunskap och godkännande.  

 

Orsakssamband 

Beträffande det övergripande orsakssambandet tillämpas enligt chilensk rätt principen 

condictio sine qua non. Även chilensk rätt uppställer emellertid ett krav på adekvans 

för att skadeståndsskyldighet ska kunna uppkomma, eftersom principen om condictio 

sine qua non i vissa fall leder till otillfredsställande resultat. Kravet på adekvans 

medför i sin tur att en given handling måste ha bidragit till en viss skada med något 

mått av betydelse för att skadan ska kunna anses ha orsakats av handlingen ifråga. Om 

skadan inte skulle påverkas alls eller endast helt obetydligt om den aktuella handlingen 

elimineras från händelseförloppet, kan denna inte sägas vara kausal i förhållande till 
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skadan. Om det inte föreligger sådan adekvat kausalitet, kan det inte uppkomma något 

skadeståndsansvar.  

 

Kravet på adekvans är av särskild betydelse när det kan föreligga samverkande 

skadeorsaker. Det finns två huvudsakliga typfall. I det första typfallet inverkar 

faktorerna A och B på skadan. Om faktor A endast bidrar i obetydlig mån, kommer 

tillämpning av principen condictio sine qua non att leda till att faktor B, men inte 

faktor A, anses kausal eftersom skadans uppkomst är helt beroende av att faktor B är 

för handen, samtidigt som faktor A:s existens inte nämnvärt påverkar utfallet. I det 

andra typfallet har skadan orsakats av ett stort antal samverkande faktorer, som alla är 

lika obetydliga som faktor A i föregående exempel. Ingen av dessa faktorer kan ensam 

ge upphov till hela skadan, utan det är just deras samverkan som ger upphov till 

skadan. Principen om condictio sine qua non skulle emellertid leda till slutsatsen att 

ingen av dessa faktorer var kausal i förhållande till skadan. Följden av en sådan 

tillämpning skulle leda till den oönskade och ologiska slutsatsen att ingen av 

skadevållarna kan hållas ansvarig. 

  

I chilensk rätt behandlas ovan angivet dilemma inom ramen för rättsfiguren 

samverkande orsakssamband. Den lösning på problemet som tillämpas är att 

skadevållarnas ansvar som utgångspunkt är delat. I de fall där inte någon av de 

individuella skadeorsakerna sedd för sig utgör en nödvändig beståndsdel för skadans 

uppkomst blir skadevållarna således ansvariga för sin respektive del.  

 

Förutsättningar för solidariskt ansvar 

Utgångspunkten i chilensk rätt är att en skadevållare endast svarar för sina egna 

handlingar och endast den del av skadan som skadevållaren själv har gett upphov till, 

om inte annat är särskilt stadgat. I artikel 2317 i civillagen stadgas att ansvaret för en 

skada blir solidariskt om skadevållarnas handlingar kan ses som ”ett delikt eller 

kvasidelikt”. För att detta rekvisit ska vara uppfyllt krävs dock att skadevållarna kan 

sägas handla på ett i någon form samordnat eller gemensamt sätt; det behöver dock 

inte vara fråga om samråd eller samförstånd i formell mening. De olika handlingarna 
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ska således kunna ses som en och samma åtgärd. Detta är fallet när skadevållarnas 

individuella handlingar är inriktade på ett övergripande slutresultat som är gemensamt 

för dem. Det anses också att ett solidariskt ansvar kan uppkomma i de fall 

skadelidanden kan visa att det är omöjligt att utreda i vilken omfattning de olika 

skadevållarna har bidragit till skadan.  

 

Det i chilensk rätt tillämpade adekvanskriteriet inverkar även på uppkomsten av 

solidariskt ansvar i och med att adekvanskriteriet har betydelse för om det alls anses 

föreligga ett orsakssamband. När ansvarsfrågan är avhängig olika avgränsade delar i 

ett händelseförlopp, är ytterligare en förutsättning för uppkomst av ansvar att senare 

led i händelseförloppet utgör en normal och påräknelig följd av tidigare led. Ett 

ingripande från tredje mans sida kan därmed i vissa fall innebära att det övergripande 

orsakssambandet bryts, t.ex. när tredje man handlar på ett oväntat och/eller rättsstridigt 

sätt. Följaktligen finns det även ett normativt kriterium som begränsar 

orsakssambandets utsträckning. Detta gäller även när det tidigare ledet i och för sig 

utgör en nödvändig betingelse för skadans uppkomst enligt principen om condictio 

sine qua non.  

 

För de fall skadan har orsakats av naturligt förekommande orsaker eller av någon 

annan parts aktsamma agerande, ska skadevållarens ansvar i motsvarande mån bli 

proportionellt reducerat, förutsatt att övriga skadeorsaker kan särskiljas från och är 

oberoende av skadevållarens handlande. I nu angivna situationer innebär detta 

samtidigt att den skadelidande inte får full ersättning för sin skada. I den mån 

resterande del av skadan skulle ha orsakats av en annan parts självständiga oaktsamma 

agerande svarar den parten som huvudregel för sin del av skadan (d.v.s. skadevållarnas 

ansvar är delat i förhållande till deras bidrag till skadan), om inte något av de ovan 

angivna undantagen är tillämpligt.  

 

Frågan om betydelsen av eventuell bakgrundsrisk bör belysas. Enligt chilensk rätt 

anses envar acceptera de allmänna risker som följer av vederbörandes sätt att inordna 

sitt liv. Detta innebär att om och i den mån en sådan allmän bakgrundsrisk realiseras 
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saknar den skadelidande möjlighet att utkräva ansvar. Det är först om risken realiseras 

till följd av någon annans oaktsamma agerande som det kan bli aktuellt med 

ersättningsskyldighet.  

 

7.10.2.2 Beräkning av skadan enligt chilensk rätt 

Ersättningsnivån i Promelmålet är inte relevant i förevarande mål eftersom domar 

enligt chilensk rätt saknar prejudikatsverkan. Den chilenska högsta domstolens 

avgörande kan däremot ha betydelse för utvecklingen av rättsregler. Det är emellertid 

inte fråga om en bindande prejudikatbildning på det sätt som förekommer i exempelvis 

Sverige. Det stadgas uttryckligen i artikel 3 i civillagen att domar endast är bindande i 

de mål där de meddelas, även de från högsta domstolen. Vissa avgöranden får av olika 

anledningar ändå en sådan tyngd att de används som referens i senare fall, men det är 

inte fråga om att de är bindande i formell mening. Avsaknaden av generell 

prejudikatverkan påverkar sättet för domskrivning. Chilenska domstolar har sålunda 

inte någon anledning att i sina domar referera till förhållanden som är särskiljande i 

förhållande till tidigare avgöranden; inte heller att närmare redogöra för vad som har 

anförts av parterna i det specifika mål som är uppe till avgörande i syfte att underlätta 

framtida jämförelser i andra mål. 

 

På samma sätt kommer parternas bevisföring i målen att ha stor betydelse för i vilken 

mån det går att dra slutsatser av ett äldre avgörande i ett nytt mål. Detta gäller även för 

mer skönsmässiga bedömningar som t.ex. uppskattningen av storleken av ideell skada. 

 

7.11 Preskription 

 

7.11.1 Svensk rätt 

Europadomstolen har slagit fast att preskriptionsfrister generellt kan anses tjäna det 

legitima syftet att upprätthålla rättslig förutsebarhet och därmed utgör en tillåten 

begränsning av artikel 6.1 i Europakonventionen (Jfr domen den 22 oktober 1996 i 

målet Stubbings m.fl. mot Storbritannien).  
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Preskriptionsfrågan regleras enligt svensk rätt av preskriptionslagen. Enligt 2 § 1 st. 

preskriptionslagen preskriberas en fordran tio år efter dess tillkomst.  

 

7.11.1.1 När fristen börjar löpa 

Vid utomobligatoriska skadeståndsanspråk räknas preskriptionstiden från den 

skadegörande handlingen och inte från skadans uppkomst eller när skadan blev 

iakttagbar (se t.ex. prop. 1979/80:119 s. 39 f). Om preskriptionstiden istället skulle 

räknas från den dag skadan inträffar, eller från den dag den skadelidande får kännedom 

om att fordringen kan göras gällande, skulle preskriptionen i vissa fall kunna komma 

att inträda först efter mycket lång tid. Även med hänsyn tagen till den skadelidandes 

intressen, ansågs det därför inte rimligt att den som har företagit en viss handling ska 

kunna utsättas för skadeståndskrav hur länge som helst efter det att handlingen 

företogs. Övervägandena ledde till bibehållande av regeln att preskriptionstiden börjar 

löpa vid tidpunkten för den skadegörande handlingen om inte annat följer av särskild 

lagstiftning. 

 

Gäldenärens ovetskap om fordringens existens leder inte till någon förlängning eller 

suspension av preskriptionstiden (se Lindskog, Preskription, 3:e uppl. 2011, s. 447-449 

(§ 9-4.4.1); jfr särskilt s. 404 beträffande svårupptäckta personskador).  

 

De i målet påstått skadegörande handlingarna vidtogs i mitten av 1980-talet, d.v.s. för 

drygt 30 år sedan, vilket innebär att fordran är preskriberad enligt svensk rätt. 

 

En gängse tillämpning av preskriptionslagen i förevarande fall skulle inte kränka Arica 

Victims eller privatpersonernas rätt till en rättvis rättegång enligt artikel 6.1 i 

Europakonventionen. Exponering för arsenik kan konstateras genom urinprov ca två 

veckor från det att exponeringen ägde rum. Risken för exponering för arsenik rönte 

stor uppmärksamhet i samband med de undersökningar som gjordes under 1997 samt i 

samband med flytten av våtverksslammet under 1998. Om inte tidigare så borde de 

boende i Polygono i vart fall vid denna tidpunkt ha blivit medvetna om risken för 

96



   

SKELLEFTEÅ TINGSRÄTT DOM 

2018-03-08 

T 1012-13 
  

 

exponering för arsenik. Berörda personer kunde därvid omgående ha testats och fått 

besked huruvida de var exponerade för arsenik.  

 

I den mån privatpersoner har fötts eller bosatt sig i eller omkring Polygono efter 1995, 

då den ursprungliga preskriptionstiden löpte ut, bör preskriptionstiden i någon mån 

justeras, eftersom det är först då som dessa privatpersoner eller deras vårdnadshavare 

har fått anledning att uppmärksamma förekomsten av ett eventuellt 

skadeståndsanspråk. Ledning bör härvid tas i 3 och 4 §§ preskriptionslagen. Enligt 

båda dessa bestämmelser, vilka avser skadeståndsfordringar i anledning av brott och 

regressfordringar, preskriberas fordran tidigast ett år efter viss specificerad händelse. 

Preskriptionstiden löper således på vanligt sätt, men kan i vissa fall förlängas för en 

begränsad tid i syfte att tillförsäkra den berättigade en reell möjlighet att framställa sitt 

krav. Lagstiftaren har i båda fallen ansett ett år vara en tillräcklig tidsrymd för att en 

möjlighet ska finnas att vidta åtgärder. En motsvarande tidsfrist bör tillämpas även i 

förevarande fall 

 

I tredje hand görs gällande att krav preskriberas tio år efter det att privatpersonerna 

hade möjlighet att få kännedom om skadan 1998, med en tilläggsfrist om ett år för de 

privatpersoner som flyttat in i området, alternativt fötts senare. Som nämnts rönte 

risken för exponering för arsenik stor uppmärksamhet under 1998. Våtverksslammets 

påstådda inverkan var alltså känd i området redan 1998. Privatpersonerna var eller 

borde ha varit medvetna om såväl risken för exponering för arsenik som hypotesen att 

det kunde ha ett samband med våtverksslammet som ursprungligen härrörde från 

Boliden. Privatpersonerna har därmed sedan 1998 haft anledning att undersöka om de 

utsatts för arsenikexponering. Det finns därför ingen anledning att låta 

preskriptionsfristen börja löpa senare än 1998.  

 

I fjärde hand görs gällande att utomobligatoriska skadeståndsanspråk preskriberas tio 

år efter att privatpersonerna hade möjlighet att få kännedom om skadan. 

Preskriptionstiden börjar därvid löpa vid det senast inträffade av följande moment: (i) 

våtverksslammet och dess innehåll blir allmänt känt för de boende i och omkring 
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Polygono i början av 1998, (ii) respektive privatperson föds, och (iii) respektive 

privatperson bosätter sig i eller omkring Polygono. 

 

7.11.1.2 När fristen bryts 

Enligt 5 § preskriptionslagen avbryts preskription bl.a. genom att gäldenären får ett 

skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären. Beträffande 

privatpersonerna 1–708 har sådant meddelande mottagits den 4 februari 2013, medan 

motsvarande meddelande för privatpersonerna 709–826 har mottagits den 18 juni 

2014. 

 

7.11.2 Chilensk rätt 

Krav preskriberas enligt chilensk rätt fem år efter att preskriptionstiden börjar löpa.  

 

7.11.2.1 När fristen börjar löpa 

Preskriptionstiden börjar löpa när skadan blivit tydligt manifesterad. För att uppfylla 

detta villkor är det emellertid tillräckligt att skadan var objektivt konstaterbar och att 

respektive privatperson, alternativt dess vårdnadshavare, utan omfattande 

efterforskningar skulle ha kunnat skaffa sig fullständig information om skadan. 

Preskriptionstiden börjar således löpa vid det senast inträffade av följande moment: (i) 

våtverksslammet och dess innehåll blir allmänt känt för de boende i eller omkring 

Polygono i början av 1998, (ii) respektive privatperson föds, och (iii) respektive 

privatperson bosätter sig i eller omkring Polygono. Det krävs ingen faktiskt kunskap 

om skadan. 

 

Risken för arsenikexponering blev allmänt uppmärksammad i Arica och särskilt för de 

boende i och omkring Polygono under början av 1998, om inte tidigare. Det skulle ha 

varit möjligt att mycket enkelt påvisa en eventuellt förhöjd arseniknivå i 

privatpersonernas urin redan vid denna tidpunkt. Detta innebär att preskriptionstiden 

enligt chilensk rätt började löpa 1998 och privatpersonernas krav blev därmed 

preskriberade redan 2003.  

 

98



   

SKELLEFTEÅ TINGSRÄTT DOM 

2018-03-08 

T 1012-13 
  

 

Det går inte att utläsa från Santa Laura-målet att den femåriga preskriptionsfristen 

aldrig börjar löpa om skadorna fortfarande orsakas. Avgörandet innebär att starten för 

preskriptionstiden kan förskjutas framåt i tiden när det är fråga om en permanent skada 

och det inte går att fastställa vilket förhållande som var skadans första tydliga 

manifestation enligt ovan. Det finns med andra ord ingen princip som innebär att en 

viss skadevållande handling ska anses perdurerande enbart för att dess skadeverkan 

inte upphör när handling avbryts. I förevarande fall går det att fastställa 

skadetidpunkten.  

 

7.11.2.2 När fristen bryts 

Enligt chilensk rätt avbryts preskription genom att gäldenären erkänner fordringen 

eller genom att borgenären väcker talan om fordringen. Beträffande privatpersonerna 

1–708 väcktes talan den 12 september 2013, medan talan beträffande privatpersonerna 

709–826 väcktes den 18 juni 2014. 

 

8 BEVISNING 

Arica Victims har åberopat förhör med  

 boende i Polygono,  Patricia Moreno, privatperson nr 85, under 

sanningsförsäkran samt som vittnen Debora Arancibia och Silvia Encina 

Aravena; 

vittnesförhör med 

 dokumentärfilmarna Lars Edman (skapare av filmen Blybarnen) och Magaly 

Messenet (delaktig i arbetet med filmen Contaminados), 

 tidigare anställda hos Promel, Juan Debia och Olof Ortiz Rivera, 

 Salvador Urrútia, som varit ledamot i den chilenska kongressen och 

borgmästare i Arica, samt 

 antropologen Rodrigo Pino Vargas; 

egna sakkunniga i olika ämnen, nämligen 

 ingenjören och konsulten James Kuipers (gruvnäring m.m.), samt 

professorerna  

 Leonardo Figuero Tagle (kemi), 
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 Dr. Craig Steinmaus (angående förekomst av arsenik i miljön m.m.), 

 Dr. Jon Sáenz (meteorologiska förhållanden i Arica), 

 Christopher Kim (geokemi), och 

 Ramón Dominguez Aguila (innehållet i chilensk rätt).  

 

Boliden har åberopat vittnesförhör med  

 den tidigare forskningschefen vid Rönnskärsverken Arne Björnberg, 

 Björn Hägglund, som varit hamningenjör vid Rönnskärsverken; 

egna sakkunniga i olika ämnen, nämligen  

 den tekniska direktören Mark Stevenson (gruvnäring), 

 Ph. D.Walter Shields (angående utsläpp och spridning av metaller i miljön), 

 Ph. D. Joyce Tsuji (toxikologi), samt 

professorerna  

 Bo Björkman (processmetallurgi) och 

 Fernando Atria (innehållet i chilensk rätt). 

 

Båda sidor har åberopat vittnesförhör med Bolidens tidigare miljöchef Rolf Svedberg. 

 

Parterna har åberopat utlåtanden av sina sakkunniga vittnen, skriftlig bevisning och 

syn av fotografier som tagits i Sverige och i Arica. Arica Victims har även åberopat 

syn av bl.a. två filmer, Blybarnen och Contaminados. 

 

Parternas skriftliga bevisning består i huvudsak av handlingar från svenska och 

chilenska myndigheter, protokoll från samrådsgruppen, brev, telefax och annan 

korrespondens mellan Promel och Boliden samt bolagens skriftväxling med 

myndigheter, minnesanteckningar upprättade av Rolf Svedberg och Arne Björnberg, 

olika rapporter och utlåtanden rörande tillståndet i Polygono samt tidningsartiklar.  

 

Varje sida har åberopat rättsutlåtanden (responsa) i olika frågor. 
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9 TINGSRÄTTENS BEDÖMNING 

 

9.1 Lagval och tillämpning 

Under den inledande handläggningen av målet yrkade Arica Victims att frågan om 

tillämplig rättsordning – svensk eller chilensk – skulle avgöras genom mellandom. 

Tingsrätten beslutade att så inte skulle ske. Skälet för att inte låta frågan avgöras på 

detta sätt i ett tidigt skede av målet var främst att en sådan prövning inte hade varit 

enkel och begränsad i förhållande till målets övriga delar, att de omständigheter som 

skulle läggas till grund för prövningen var relevanta även vid tingsrättens slutliga 

ställningstaganden i målet samt att den utredning som hade hört till mellandomstemat 

hade krävt omfattande bevisning som också berört sakfrågorna.  

 

9.1.1 Chilensk rätt ska tillämpas  

När det gäller att avgöra om svensk eller chilensk rätt ska tillämpas vid prövningen av 

Bolidens skadeståndsskyldighet har tingsrätten att utgå från antingen rätten i det land 

där den skadegörande handlingen företogs (handlingsorten) eller rätten i det land där 

skadorna uppkommit (skadeorten). Skador i form av tillstånd hos de enskilda 

privatpersonerna och effekter i övrigt till följd av Bolidens agerande har uppstått i 

Chile. Däremot har parterna olika uppfattningar om hur handlingsorten ska definieras. 

De aktiva handlingarna hos Boliden genom t.ex. olika fattade beslut har dock enligt 

tingsrättens uppfattning till övervägande del skett inom Sveriges gränser. 

 

I NJA 1969 s. 163 uttalade Högsta domstolen att det enligt svensk internationell 

privaträtt var en allmän regel att skadeståndsskyldighet i utomobligatoriska 

förhållanden skulle bedömas enligt den materiella lagen i det land där den 

skadegörande handlingen företagits. Samma princip låg till grund för avgörandet i NJA 

1990 s. 734 som gällde frågan om tillämplig lag när utländsk försäkringsgivare förde 

regresstalan på grund av en år 1983 inträffad skada som uppkommit genom 

trafikolycka i Sverige. 
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Rättsläget enligt svensk rätt har emellertid ändrats sedan den 11 januari 2009. Då 

började nämligen Rom II-förordningen om tillämplig lag för utomobligatoriska 

förpliktelser gälla. Enligt artikel 4 p. 1 i förordningen ska till skillnad från vad Högsta 

domstolen uttalat i 1969 och 1990 års fall prövningen av utomobligatorisk 

skadeståndsskyldighet ske enligt lagen på skadeorten. Detta har motiverats med att en 

avvägning mellan skadevållarens och den skadelidandes intresse av förutsebarhet bäst 

sker om lagvalet styrs av skadeorten (se punkt 16 i förordningens preambel).  

 

Rom II-förordningen är enligt sin lydelse tillämplig endast på händelser som inträffat 

efter det att förordningen trätt i kraft (artikel 31). Eftersom de påstått 

skadeståndsgrundande handlingar som ligger till grund för Arica Victims talan ägde 

rum i mitten av 1980-talet, är Rom II-förordningen således inte direkt tillämplig. 

Förordningen har inte befäst principer som redan ansetts gälla enligt svensk 

internationell privat- och processrätt. Det bör därför inte heller komma ifråga att 

tillämpa den analogt och på så sätt ge den en retroaktiv verkan (se bl.a. Hovrättens 

över Skåne och Blekinge dom den 30 maj 2012 i mål T 1170-11).  

 

Vad som nu sagts leder till att tingsrätten vid sin prövning av lagvalsfrågan ska utgå 

från vad som gällde vid mitten av 1980-talet då Boliden ingick och fullföljde avtalet 

med Promel om leverans av våtverksslammet. Avgörande vid denna bedömning blir 

därmed vilka slutsatser som kan dras av det tidigare nämnda rättsfallen NJA 1969 s. 

163 och 1990 s. 734.  

 

I 1969 års fall hade två makar, båda svenska medborgare och bosatta i Sverige, under 

resa i Nederländerna råkat ut för en trafikolycka med mannen som förare, varvid 

hustrun som var passagerare skadades. Enligt nederländsk rätt gällde vissa 

begränsningar av makars skadeståndsskyldighet mot varandra. Begränsningarna hade 

betydelse vid tvist mellan hustrun och mannens försäkringsbolag. I Högsta domstolens 

mål var handlings- och skadeorten densamma. Högsta domstolen hade således inte att 

ta ställning till hur lagvalet skulle ske vid sådana gränsöverskridande handlingar som i 

det mål som tingsrätten nu har att pröva. Frågan om lagvalet i sådana situationer kan 
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därför inte anses ha blivit löst genom rättsfallet (Bogdan, Svensk internationell privat- 

och processrätt, sjätte upplagan, s 280). Bedömningen av om svensk eller chilensk rätt 

ska tillämpas får alltså avgöras utan att det finns stöd i vare sig lag, konventioner eller 

praxis.   

 

För att handlingsortens rättsordning ska tillämpas talar att den utpekat 

skadeståndskyldige ska kunna förlita sig på att han agerar rättsenligt och inte 

skadeståndsgrundande om han följer de normer som gäller på den plats där han utför 

sina handlingar, även om det skulle uppstå skador i ett annat land där avtal fullföljs och 

produkter tas emot. Liksom vad som gällde för Boliden bör det dock när det är fråga 

om ett noga planerat agerande funnits goda möjligheter att i förväg överväga vad som 

gäller i det främmande landet, vilket tillgodoser kravet på förutsebarhet beträffande 

vilken rättsordning som blir tillämplig om det skulle uppstå tvister i det mottagande 

landet.  

 

I en situation som den i målet är det istället den skadelidandes intressen som bör stå i 

förgrunden. Dennes trygghet och rättsäkerhet tillgodoses bäst om han i första hand kan 

förlita sig på hemlandets rättssystem. Vad som ytterligare talar för att den 

skadelidandes intressen ska ha försteg är att det i svensk och utländsk internationell 

privat- och processrätt sedan länge funnits en uppfattning att den skadelidande haft en 

möjlighet att välja vilket rättssystem han ska lägga till grund för sin talan (se bl.a. 

Hassler, Internationell privaträtt, andra upplagan s. 141 och Hellner, Rom II-

förordningen s. 172). En sådan valfrihet gäller också numera för skadelidanden enligt 

artikel 7 i Rom II-förordningen beträffande utomobligatoriska förpliktelser som har sin 

grund i en miljöskada.  

 

Tingsrättens samlade bedömning är mot denna bakgrund att det är skadeortens lag, 

d.v.s. chilensk rätt, som ska tillämpas vid bedömningen av om Boliden är skyldigt att 

betala skadestånd till Arica Victims.  
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9.1.2 Allmänt om tillämpning av den chilenska rätten 

Enligt 35 kap 2 § 2 st rättegångsbalken krävs inte bevisning om vad lagen innehåller; 

denna kunskap förutsätts finnas hos domstolen. När det gäller innehållet i utländsk rätt 

finns dock ingen sådan skyldighet. Domaren får använda sig av den kunskap han har, 

men parterna kan också föra bevisning om innehållet i den utländska rätten, vilket 

framgår av att bestämmelsen ger en möjlighet för domstolen att anmana parterna att 

lägga fram sådan bevisning. Vad som utgör innehållet i utländsk rätt ska dock inte 

avgöras efter bevisprövning; istället är det fråga om rättstillämpning.  

 

Varje sida har till stöd för sin uppfattning åberopat vittnesförhör med sakkunniga 

professorer i juridik, Arica Victims med Ramón Dominguez Aguila och Boliden med 

Fernando Atria. Båda har upprättat omfattande rättsutlåtanden. Parterna har förutom 

lagtext och domstolsavgöranden lämnat in utdrag ur doktrinen. 

 

I NJA 2016 s. 288 har Högsta domstolen under punkten 19 uttalat följande.  

Det ligger i sakens natur att det inte alltid går att upprätthålla samma standard på 

tillämpningen av utländsk som svensk rätt. Det rör sig om rättsregler i en annan 

rättsordning. De utländska reglerna kan vara oklara, och vägledande 

domstolsavgöranden om tolkningen kan saknas. I vissa fall kan det vara så att det 

inte finns några uttryckliga regler för den fråga som ska avgöras. I situationer av 

detta slag kan domstolen, när innehållet i utländsk rätt förblir okänt, i praktiken 

ibland behöva handla så att den utgår från att den utländska rätten svarar mot den 

svenska om inte något särskilt talar mot det. Utgångspunkten är dock att det 

ankommer på den svenska domstolen att, så långt det går, försöka tillämpa den 

utländska rätten på samma sätt som en domstol i det andra landet skulle ha gjort. 

  

Till detta kan sägas att det många gånger, framför allt när det gäller grundläggande 

frågor, kan antas att rättsregler i olika länder till sitt innehåll är lika enligt principen om 

praesumptio similitudinis (se Bogdan, Komparativ rättskunskap, 2 uppl. s 87f).  

 

Tingsrätten återkommer i de följande avsnitten till hur bedömningen ska ske enligt 

chilensk rätt i de olika delar av målet som består av i skadeståndsrättsliga mål vanligt 

förekommande frågeställningar, såsom orsakssamband och vårdslöshet. De rättskällor 

som finns är lagtext, doktrin och lagförarbeten. Även prejudikat utgör en rättskälla 

enligt chilensk rätt.  
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I Chile finns ett system med underrätter, appellationsdomstolar (andra instans) och en 

högsta domstol. Systemet är uppbyggt enligt mönster från Frankrike med Högsta 

domstolen som en kassationsdomstol, som efter en prövning av om de lägre 

domstolarnas avgöranden följer gällande lag kan upphäva (kassera) dessa avgöranden 

men inte ersätta dem efter en egen sakprövning. Atria har framhållit att Chiles högsta 

domstol inte kan välja vilka avgöranden som den ska pröva, utan domstolen är skyldig 

att handlägga alla överklaganden. Till detta kommer att chilenska domstolsavgöranden 

många gånger är utformade på ett kasuistiskt sätt, d.v.s. beroende av de speciella 

omständigheterna i varje mål. Sådana omständigheter är inte alltid redovisade i domen, 

utan domstolen kan i domen hänvisa till olika dokument i domstolens akt. Domarna är 

inte heller alltid skrivna så att det framgår att prövningen skett med tillämpning av 

vissa givna normer. Chilenska prejudikat kan därför, som Fernando Atria framhållit, ge 

uttryck för rådande rättsliga värderingar men inte tillmätas samma betydelse som 

rättskälla som enligt svensk modell.  

 

9.1.3 Materiell chilensk rätt och svensk processrätt 

Som tidigare berörts ska svensk domstol, när den tillämpar utländsk rätt, så långt det är 

möjligt, tillämpa rätten såsom hade skett i det främmande landet. Frågor om 

bevisvärdering, exempelvis beviskravets styrka, är dock en del av domstolslandets 

interna processrätt; sådana frågor ska alltså bedömas enligt svensk rätt. Däremot kan 

materiella bevisbörderegler många gånger vara en del av den utländska rätten (se Eek, 

Lagkonflikter i tvistemål, s 109).  

 

Även om domstolen ska sträva efter att tillämpa den utländska rätten såsom domstol i 

det andra landet gjort, är det ofrånkomligt att bedömningar kan påverkas i annan 

riktning av de interna reglerna om bevisvärdering enligt domstolslandets processrätt. I 

detta sammanhang bör särskilt framhållas att de sakkunniga vittnen som parterna 

åberopat haft olika uppfattningar bl.a. i frågor om orsakssamband.  Högsta domstolen 

har i NJA 2001 s. 657 uttalat att det i sådana fall, då bedömningarna skiljer sig åt, rent 

principiellt inte finns anledning att ge försteg åt den enes eller andres bedömning.  

Vidare har Högsta domstolen uttalat att det kan ha betydelse om någon sakkunnig har 
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speciell kompetens på området, men att det som bör avgöra vilken slutsats som 

domstolen ska luta sig mot ytterst handlar om vilka skäl som respektive sakkunnig 

åberopat till stöd för sina slutsatser.  

 

9.1.4 Två aktuella chilenska lagar 

I målet är det framför allt två lagar som har betydelse: Civilagen (Códiogo Civil) från 

1855 och Miljöskyddslagen (Ley 19◦300 sobre generales del medio ambiente) från 

1994. Civillagen är generell till sin karaktär och miljöskyddslagen har som speciallag 

företräde (se artikel 4 i Civillagen).  Som Chiles högsta domstol tillämpat 

Miljöskyddslagen, bl.a. i Promelmålet, framgår att den gäller för händelser som 

inträffat innan lagen började gälla om effekten visat sig först därefter.  

 

9.2 Tvistiga överlåtelser 

Boliden gjorde ursprungligen gällande att inte någon av privatpersonerna hade 

överlåtit något anspråk mot Boliden Mineral AB, som är part i målet, eftersom 

privatpersonerna i sina överlåtelsehandlingar hade angett att deras anspråk riktades 

mot Boliden AB.  Arica Victims har därefter kompletterat överlåtelsehandlingarna så 

att det numera explicit framgår att deras anspråk avser rätt bolag.  Detta gäller dock 

inte privatpersonerna nr 436 och 557; deras anspråk kvarstår enligt 

överlåtelsehandlingarnas ursprungliga skick. Boliden har därför vidhållit sin 

invändning att Arica Victims inte är berättigat att uppbära deras skadestånd, även om 

de skulle anses ha rätt till sådant. 

 

Enligt artikel 1901 i den chilenska civillagen kan personliga anspråk överlåtas. För att 

överlåtelsen ska vara giltig krävs dock att anmälan av anspråket görs till den som 

anspråket riktas mot (artikel 1902).  Enligt artikel 1903 ska anmälan ske genom att 

överlåtelsehandlingen företes. Denna ska innehålla överlåtarens underskrift och uppgift 

om förvärvaren. Så långt är formkraven uppfyllda; Boliden har underrättats om de 

skriftliga anspråken från samtliga privatpersoner. Mot denna bakgrund och då det 

måste stå klart att samtliga privatpersoner, även de två som det nu gäller, avsett att 

rikta sina anspråk mot det bolag som exporterat våtverksslammet, eller Boliden 
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Mineral AB, anser tingsrätten att det inte finns skäl att underkänna överlåtelserna. 

Samtliga privatpersoner är därför berättigade att få sina anspråk prövade och det finns 

inte anledning att ogilla något anspråk på den grunden att det inte skulle vara överlåtet 

till Boliden Mineral AB.  

 

9.3 Betydelsen för den fortsatta prövningen av hur Arica Victims har utformat 

sin talan och definierat skadebegreppet.  

Under avsnitt 4 i domen har tingsrätten redovisat hur Arica Victims lagt upp sin talan 

genom att ange sina grunder. De skador som Arica Victims gjort gällande att 

privatpersonerna har drabbats av är personskador, bestående i uppmätt arsenikhalt, 

ensam eller i förening med halter av andra metaller, vilket påstås utgöra förgiftning, 

försämring av kroppens funktioner, hälsoproblem eller risk för sådana tillstånd eller 

lidande i form av oro och ångest till följd av vetskapen om de uppmätta resultaten.  

 

Det sätt på vilket Arica Victims har preciserat skadorna har till en början betydelse när 

det gäller deras uppkomst; i detta ligger att avgöra om anspråken är preskriberade. 

Arica Victims har vidare i allmänna ordalag beskrivit de allvarliga hälsoproblem som 

finns bland befolkningen i Polygono, men inte knutit fullt utvecklade 

sjukdomstillstånd, t.ex. i form av cancer, hos någon Privatperson till Bolidens 

agerande.  Det ingår därför inte i tingsrättens prövning att avgöra om dessa 

hälsoproblem orsakats av våtverksslammet. Frågan är istället om det finns samband 

mellan Bolidens påstått vårdslösa agerande och de uppmätta arsenikhalterna och om 

dessa halter är av det slaget att de ska anses utgöra personskador.  

 

9.4 Preskription 

Som redovisats under punkten 1.8 i domen är parterna ense om vid vilka tidpunkter 

under 2013 och 2014 som preskriptionsavbrott skett enligt chilensk rätt.  De är också 

ense om att Miljöskyddslagen är tillämplig, eftersom den utgör en speciallag som har 

företräde framför Civillagen.  
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Enligt artikel 63 i Miljöskyddslagen preskriberas miljöskador efter fem år från den 

tidpunkt då skadorna tydligt manifesterats. Frågan blir då om skadorna tydligt hade 

manifesterats fem år före de angivna datumen under 2013 och 2014, dvs. vid 

motsvande tidpunkter under 2008 respektive 2009.  

 

Arica Victims har i första hand gjort gällande att skadorna är perdurerande, eftersom 

det aktuella området fortfarande är kontaminerat av arsenik och skador därför alltjämt 

orsakas. Någon preskriptionstid har därför enligt Arica Victims inte börjat löpa. Till 

stöd för denna uppfattning har Arica Victims hänvisat till avgörandet av Chiles högsta 

domstol den 9 september 2010 i det s.k. Santa Laura-målet. I målet prövades ett krav 

på ersättning för en pågående brytning av en sandtäkt och svarandebolaget hade invänt 

att preskriptionstiden börjat löpa när bolaget påbörjat sina aktiviteter. Det gick 

emellertid enligt domstolen inte att avgöra när skadorna först hade manifesterats, 

varför någon tidpunkt med sådan utgångspunkt inte kunde fastställas. På grund härav 

och då svarandebolagets verksamhet orsakat och fortsatte att orsaka skada ansåg 

domstolen att preskriptionstiden inte börjat löpa.  

 

Den tidpunkt som preskriptionsfristen ska räknas från bör knytas till arten av den 

skada som det gäller och när skadan framträtt. Arica Victims har definierat skadorna 

som analysresultaten och deras inverkan och inte gjort gällande att någon privatperson 

utvecklat särskilt angivna sjukdomstillstånd på grund av våtverksslammet. Situationen 

är på detta sätt annorlunda än vad som gällde i Santa Laura-målet. Tidpunkten för 

analysresultaten enligt förteckningen i domsbilagan 1 bör därför tjäna som 

utgångspunkt för preskriptionsfristerna, vilket enligt Dominguez väl svarar mot 

innehållet i chilensk rätt i denna fråga, eftersom manifesterande av skada enligt honom 

kan ske genom en extern, otvivelaktig observation, t.ex. genom att en skadelidande 

erhåller en diagnos. Vid denna bedömning har det alltså inte någon avgörande 

betydelse när den eller de skadegörande handlingarna företagits eller när handlingarna 

blivit kända för de skadelidande. 

 

Slutsatsen av vad som nu har sagts är att inget anspråk är preskriberat.  
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9.5 Skador 

När det gäller arsenik och dess inverkan på människan har båda sidor åberopat 

sakkunniga vittnen, Arica Victims Craig Steinmaus och Boliden Joyce Tsuji, som båda 

avgett skriftliga utlåtanden och hörts i målet. Båda har akademisk bakgrund, lång 

praktisk erfarenhet av frågorna och dessutom varit anlitade bl.a. av olika myndigheter. 

Genom deras utlåtanden och förhören med dem har följande framkommit vad gäller 

arsenik.  

 

Arsenik är ett giftigt halvmetalliskt grundämne som förekommer naturligt i miljön. De 

flesta människor är därför exponerade för arsenik i någon form och har därigenom en 

viss halt av ämnet i kroppen. Craig Steinmaus har hänvisat till en nationell hälsostudie 

i USA som visat på ett medianvärde av 6 µg/l urin hos ett tvärsnitt av befolkningen. 

Inklusive intag av arsenik genom vatten och föda har han beräknat normalnivån för 

arsenik i urinen till 15 µg/l. Han har dock som exempel berättat att han själv efter att 

ha druckit kaffe under ett besök i Chile lämnat urinprov som visade en halt av 30 µg/l. 

Enligt tingsrättens uppfattning kan det därför inte uteslutas att intag av arsenikhaltigt 

vatten ensamt kan leda till sådana halter arsenik i urinen som överstiger normalnivån.  

 

Det finns två former av arsenik, oorganisk som är giftig och som kan ge upphov till 

bl.a. cancer samt organisk som förekommer i bl.a. födoämnen och vatten och som är 

mycket mindre giftig. När arsenik bryts ned av kroppen bildas metaboliter, DMA och 

MMA. Oorganisk arsenik bildar först MMA och kan senare ombildas till DMA. DMA 

i urinen förhöjs dock av bidrag från intag av även organisk arsenik i t.ex. födoämnen. 

Det kan därför, som Joyce Tsuji framhållit, vid analyser av arsenik i urin vara svårt att 

avgöra om ursprunget utgörs av den organiska eller den oorganiska formen. Arsenik 

bryts ned och lämnar väsentligen kroppen efter som längst ett par veckor.  

 

Enligt artikel 2329 i Civilagen ska den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vållar en 

skada ersätta den (se även artikel 51 i Miljöskyddslagen).  Dominguez har förklarat att 

skadebegreppet i artikel 2329 utvecklats inom praxis och doktrin och indelats i två 
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former, ekonomisk och icke-ekonomisk (den senare även benämnd på spanska extra-

patrimonial och på engelska moral harms). Den senare formen avser sådana skador 

som lidande, smärta och känslomässiga förluster. Dominguez har beskrivit att 

chilenska domstolar i mål om sådana skadestånd även använt sig av termen pretium 

doloris (motsvarande sveda och värk enligt svensk rätt).  

 

I Promeldomen bestämde Chiles högsta domstol att varje skadelidande skulle erhålla 

ersättning för moral harms med ett belopp på 14 000 USD enligt 2007 års 

penningvärde. Frågan i detta mål är om de 796 skadelidande drabbats av motsvarande 

icke ekonomisk skada. Arica Victims har bestämt sin talan genom att utgå från att det i 

chilensk rätt är en fastslagen princip att viss mängd uppmätt arsenikhalt i kroppen 

utgör en skada som ska ersättas enligt principen om moral harms enligt artikel 2329. 

Arica Victims har vidare utgått från att en förutsättning för att det ska föreligga en 

skada i denna form är att det hos den skadelidande uppmätts en lägsta halt av 30 µg 

arsenik per liter urin och hänvisat till Chiles högsta domstols dom den 30 oktober  

2014 i det s.k. Farfán-målet.  Att en viss arsenikhalt i sig kan utgöra skada får med 

hänsyn till bl.a. detta avgörande anses vara en fastslagen princip enligt chilensk rätt. 

Arica Victims har påstått med stöd av Farfándomen att en arsenikhalt på minst 19 µg/l 

i urinen utgör skada enligt chilensk rätt. Detta är dock en bevisfråga och inte en 

rättsfråga, vilket även framgår av att två av högsta domstolens ledamöter var 

skiljaktiga och ansåg att det krävdes en arseniknivå på 38 µg/l för att skada skulle 

anses föreligga.  

 

Vad tingsrätten alltså har att ta ställning till är om de uppmätta arsenikhalterna i 

privatpersonernas urin medför att de drabbats av en skada på det sätt som de har gjort 

gällande. Denna bedömning ska ske utan att det samtidigt prövas om arsenikhalterna 

beror på någons agerande eller underlåtenhet. Tingsrätten återkommer senare till 

vilken betydelse de uppmätta arsenikhalternas storlek har när det gäller att bedöma 

frågor om orsakssamband mellan dessa och Bolidens agerande. Skadedefinitionen bör 

göras genom att en gräns dras vid en viss arsenikhalt som innebär att risken för 

allvarliga hälsotillstånd är tydlig om gränsen överskrids.  
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Av betydelse för var gränsen för skadlig halt ska dras och därmed anses utgöra en 

skada i sig är att analysresultaten, såsom Boliden framhållit, påverkats av okända 

faktorer i anslutning till provtagningarna, såsom uttorkning och intag av vatten eller 

föda. Utredningen ger inte heller stöd för att det egentligen går att med tillräcklig grad 

av säkerhet bestämma en exakt gräns för vad som utgör en skadlig nivå av arsenik. 

Hänsyn måste också tas till att Craig Steinmaus och Joyce Tsuji i denna del lämnat 

oförenliga påståenden i frågan om risken för skada ökar linjärt i takt med uppmätta 

högre halter. Craig Steinmaus har för sin del menat att risken för skada ökar med 

exponeringens storlek men att all exponering för arsenik är farlig, vilket enligt honom 

talar för att risken för skada ökar linjärt.  Joyce Tsuji har däremot hävdat att det inte är 

statistiskt säkerställt vid några undersökningar att spår av lägre halter av arsenik ökar 

risken för allvarliga hälsotillstånd. Hon har under sitt förhör uppgett att sådana risker 

börjar bli synliga först vid halter på 100 µg/l urin. Joyce Tsuji har i denna del hänvisat 

till viss forskning, men Craig Steinmaus har kritiserat denna forskning och hävdat att 

det endast är ett fåtal forskare som stöder denna uppfattning. 

 

Tingsrätten anser inte att den enes påstående i denna fråga framstår som bättre 

underbyggt än den andres. Det måste också vägas in att analysresultaten inte helt 

skiljer mellan de farliga oorganiska och de mindre farliga organiska formerna. Till 

detta kommer att de chilenska domstolarna i Promel- och Farfándomarna kan ha tagit 

hänsyn till blyhalt hos de skadelidande, om än på förhållandevis låga nivåer, vilket i så 

fall kan ha lett till att gränsen för arsenikhalterna satts lägre. Det står klart att det ingått 

bly i våtverksslammet. Av utredningen framgår dock att endast 0,4 procent av 

privatpersonerna haft för höga blyvärden i sina prover, vilket gör att tingsrätten har att 

bedöma skadan genom arsenikexponering på ett något annat sätt än de chilenska 

domstolarna.  

 

Med hänsyn till vad som sålunda kommit fram anser tingsrätten att det inte är styrkt att 

en arsenikhalt i urinen av 30 µg/l utgör en skada. Slutsatsen blir istället att gränsen för 

skada bör dras väsentligt högre för att arsenikhalten med tillräcklig säkerhet ska kunna 

anses utgöra en skada. Härvid ska beaktas att privatpersonerna lever i ett område där 
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arsenik förekommer naturligt inte bara i marken utan även i vatten och föda, att 

urinproven endast visar arsenikintag som ägt rum under en kort tid före provtagningen 

och att provresultatet därför kan ha påverkats av ett stort tillfälligt intag av vatten eller 

föda som innehåller arsenik. Beträffande den del av skadan som beskrivits som lidande 

i form av oro och ångest krävs även att detta lidande ska visas vara befogat, dvs. 

vetenskapligt grundat, för att kunna anses utgöra en beaktansvärd skada. 

 

Vid en samlad bedömning anser tingsrätten mot denna bakgrund att Arica Victims inte 

visat att gränsen för skada kan dras vid en lägre arsenikhalt än 100 µg/l urin. Av 

sammanställningen i domsbilagan 1 framgår att förhållandevis få privatpersoner haft 

en sådan arsenikhalt vid provtagningen att de uppfyllt detta kriterium och alltså ska 

anses skadade.  

 

Våtverksslammet innehöll även andra tungmetaller och de uppmätta arsenikhalterna i 

urinproven skulle kunna tyda på att även dessa tagits upp av privatpersonerna. Bortsett 

från den lilla andel av dem som enligt vad nyss nämnts uppvisat för höga blyvärden, 

har emellertid ingen bevisning förts om något sådant upptag. Det har inte heller 

närmare berörts på vilka nivåer ett upptag av andra tungmetaller i så fall skulle kunna 

leda till hälsoproblem för dem. Utan stöd i bevisning går det inte att avgöra om dessa 

andra tungmetaller i den form de hade i våtverksslammet lett till skador eller inneburit 

risk för skador. Arica Victims påstående om en sådan skada ger därför inte anledning 

att sätta gränsen för skada på en lägre arseniknivå än 100 µg/l. 

 

Den bedömning som tingsrätten sålunda gör av vad som krävs för att en ersättningsgill 

skada ska anses föreligga innebär att den största delen av Arica Victims 

skadeståndstalan inte kan vinna bifall. 

 

9.6 Orsakssamband  

 

9.6.1 Chilensk rätt - presumtioner 

Det är en bevisfråga om det finns orsakssamband mellan Bolidens agerande och de 

uppmätta arsenikhalterna. Huvudregeln enligt chilensk rätt är att den skadelidande ska 
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bevisa att omständigheterna är sådana att han har rätt till skadestånd. Vid bedömningen 

av bevisningen har det därför betydelse att det i chilensk rätt enligt artikel 1712 i 

Civillagen finns två former av bevispresumtioner som påverkar och kan vända på 

bevisbördans placering i olika situationer: legala presumtioner definierade i rättsregler 

och domarpresumtioner eller domstolspresumtioner. De förra är en del av den 

materiella rätten.  

 

Enligt artikel 2329 i Civillagen finns en skyldighet för den som vidtar särskilt farliga 

aktiviter att reparera skador som uppstår till följd av aktiviteterna. Artikeln har ansetts 

innebära en legal presumtion. I lagtexten anges uttryckligen tre fall av aktiviteter som 

anses särskilt farliga; den tydligaste är att avlossa skott med handeldvapen. Vad som 

kommit till uttryck i lagtexten är dock endast exempel och inte någon uttömmande 

beskrivning av vad som avses med sådana farliga aktiviteter. Bestämmelsen innebär 

som den tolkats i den chilenska rätten att den som ägnar sig åt särskilt farlig 

verksamhet ska anses ha varit vårdslös, om han inte kan bevisa motsatsen. 

Miljöskyddslagen anses innehålla en motsvarande legal presumtion för vårdslöshet 

gällande den som överträder givna bestämmelser (Dominguez).  

 

Domstolspresumtioner innebär att domaren i ett visst fall kan komma fram till att 

bevisbördan läggs på viss part om motparten lagt fram tillräcklig bevisning för sin sak 

eller om saken vid en inledande granskning framstår som uppenbar (prima facie). 

Denna form av presumtion visar likheter med vad som i svensk rätt brukar benämnas 

som den falska bevisbördan (se Ekelöf, Rättegång IV, sjunde upplagan, s. 88).  

 

Presumtion gäller för vårdslöshet men inte för orsakssamband  

I målet finns olika uppfattningar i frågan om artikel 2329 och Miljöskyddslagen ska 

tolkas så att de innebär en presumtion inte enbart för vårdslöshet utan även för 

orsakssamband. Artikel 2317 i Civillagen har också betydelse eftersom Boliden gjort 

gällande att det funnits andra orsaker till arsenikhalterna och andra skadevållare. 

Denna artikel anger nämligen att var och en av flera skadevållare som orsakat en skada 

är ansvarig för följderna av hela skadan.  
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Dominguez har redovisat sin syn på hur chilensk rätt ser på frågor om orsakssamband 

och beskrivit att sådana samband bedöms enligt principen om conditio sine qua non. 

Denna princip innebär att det i rättslig mening finns ett samband mellan en utpekad 

orsak och en inträffad skada om skadan inte skulle ha inträffat om orsaken inte funnits, 

dvs. att orsaken är tillräcklig för skadan. Dominguez har vidare hävdat att domen i 

Farfán-målet ska förstås så att den chilenska högsta domstolen använt sig av en 

presumtion för orsaksamband enligt principen om res ipsa loquitur (saken talar för sig 

själv). Enligt Dominguez ska domen därför tolkas så att våtverksslammet genom sitt 

giftiga innehåll presumeras vara orsaken till skador på människor som funnits i dess 

närhet. Innebörden av presumtionen är enligt Dominguez att våtverksslammet på så 

sätt ska anses ha orsakat skadorna om det inte framkommer tillräckliga bevis för 

motsatsen.  

 

Atria har gett uttryck för samma syn som Dominguez att det i vissa fall finns en legal 

presumtion för vårdslöshet. När det däremot gäller orsakssamband existerar enligt 

Atria inga presumtioner, eftersom de nu relevanta principerna både i artikel 2329 och i 

tolkningen av Miljöskyddslagen enbart avser vårdslösheten. Enligt Atria är det fel att 

sträcka ut de legala presumtionerna till att gälla även orsakssamband.  

 

Vad den chilenska högsta domstolen enligt tingsrättens mening synes ha gjort i Farfán-

målet är att den använt sig av en domstolspresumtion, dvs. ansett att de skadelidande 

med hänsyn till omständigheterna i målet uppfyllt sina beviskrav till följd varav 

bevisbördan lagts på motparten, som bedömts inte ha motbevisat påståendet om 

orsakssamband. Vad som nu har sagts leder till slutsatsen att tingsrätten inte ska 

presumera att det finns orsakssamband mellan våtverksslammet och de uppmätta 

arsenikhalterna.  

 

I tingsrättens mål är det alltså Arica Victims som har att styrka att privatpersonernas 

skador orsakats av våtverksslammet. Enligt den i denna fråga tillämpliga svenska 

processrätten gäller som huvudregel för utomobligatoriskt skadestånd på grund av 
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person- och miljöskador om orsakssammanhanget är omstritt mellan parterna att det 

anses tillräckligt för att man ska godta den skadelidandes påstående om ett visst 

orsakssamband att detta framstår som klart mera sannolikt än någon annan förklaring 

till skadan (se NJA 1981 s 622, jfr NJA 1977 s 176).   Chilensk rätt innehåller inga 

uttalade regler om beviskravet. Istället brukar chilenska domstolar i sina 

bevisvärderingar göra avvägningar mellan olika intressen och bedöma vad som är 

rimligt i det enskilda fallet (Dominguez).  

 

När det gäller orsakssambandet är det Atrias uppfattning att det för att samband ska 

anses föreligga räcker att orsaken varit nödvändig för skadan och alltså bidragit till 

denna. Om detta bidrag emellertid varit så obetydligt att skadan inte försvinner eller 

minskar betydligt om det tas bort, kan handlingen enligt honom inte sägas ha bidragit 

till skadan. Om alla skadevållare anses ha bidragit i endast obetydlig mån, kan den 

skadelidande dock hamna i ett omöjligt bevisläge (probatio diabolica). I dessa fall har 

doktrinen enligt Atria anvisat en lösning som går ut på en extensiv tolkning av artikel 

2317 i Civillagen och som innebär att alla skadevållare bär ett solidariskt ansvar. 

Dominguez har förtydligat resonemanget genom att som exempel nämna att en 

procents bidrag från en skadevållare till en hel skada i en sådan situation räcker för att 

denna skadevållare ska anses ansvarig för den totala skadan. 

 

I likhet med många andra rättsordningar uppställer chilensk rätt kravet på att 

orsaksambandet för att kunna beaktas ska vara en adekvat följd av det påstådda 

skadeståndsgrundande agerandet. Kausalitetskedjan kan således brytas om följden inte 

är förväntad eller om en tredje man agerar på ett oberäkneligt och oförutsett sätt. 

Dominguez uttalar att förutsebarhet, möjlighet att inse tänkbara direkta konsekvenser, 

är ett väsentligt element i vårdslöshetsbedömningen, medan Atria menar att gränserna 

för en agerandes skyldighet att beakta tänkbara konsekvenser både kan utesluta 

vårdslöshet och exkludera ett kausalt förhållande därför att skadan ligger utanför ett 

normalt händelseförlopp. Atria har i sin redogörelse nämnt ett exempel som handlar 

om att den som säljer en hammare normalt inte kan ställas till ansvar för personskador 

som köparen vållar genom att använda hammaren som tillhygge.  
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9.6.2 Prövningen av orsakssamband mellan våtverksslammet och skador hos 

privatpersonerna 

Arica Victims har gjort gällande att privatpersonerna har förgiftats genom långvarig 

exponering av arsenik och andra tungmetaller, vilka härstammar från våtverksslammet, 

och att arseniken har upptagits i huvudsak genom inandning från åren 1984-1985 och 

under den tid som respektive privatperson bott i Polygono fram till dess urintesterna 

utfördes.     

 

Vad som framkommit om våtverksslammet är att en viss mindre mängd blev 

upparbetad medan återstoden låg kvar på Sitio F fram till 1998, då det kördes bort till 

en plats österut i Atacamaöknen (Quebrada Encantada) där det övertäcktes och där det 

alltjämt förvaras. Bevisningen om orsakssamband har främst handlat om det varit 

möjligt att giftiga partiklar spridits i damm från våtverksslammet till omgivningen och 

blivit kvar där i minst tio år för att sedan tas upp i privatpersonernas kroppar.   

 

Arica Victims har gjort gällande att dammet från högen med våtverksslam spridits med 

vinden och transporterats mekaniskt med fordon och människor till bostäderna samt 

även att slammet använts som fyllnadsmaterial för att utjämna marken på 

fastigheterna. Våtverksslam ska också enligt Arica Victims vid ett tillfälle ha 

transporterats bort av Promel och dumpats i öknen på plats där bostäder senare 

uppförts inom det område som erhöll beteckningen Los Industriales II.  

 

Boliden har för sin del förnekat att det förekommit någon dumpning av våtverksslam i 

öknen samt hävdat att dammet från högen med våtverksslam spridits endast i den 

huvudsakliga vindriktningen från sydost mot nordost till områden som under 1980-

talet var obebyggda och utgjorde öken, att dammet med tiden spätts ut genom att det 

blandats med jord och andra partiklar samt att det till slut måste ha städats bort eller 

blåst bort och därför inte utgjort någon källa för arsenikexponering.  

 

Båda sidor har också fört bevisning om hur arsenik absorberas och påverkar 

människokroppen.  
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Arica Victims har till stöd för sitt påstående om samband mellan provresultaten och 

slammet åberopat att inga andra områden i Chile har motsvarande hälsoproblem som 

Polygono, att inga andra områden i Chile har haft en så stor, giftig och öppen 

avfallshög och att slammet är den enda möjliga orsaken till de hälsobesvär och 

sjukdomar som drabbat invånarna i Polygono. Huruvida Polygono är det enda område 

i Chile med motsvarande problem och det enda området med en sådan avfallshög är 

inte utrett närmare i målet och även om så vore fallet skulle det inte anses utgöra 

tillräcklig bevisning för ett samband mellan våtverksslammet och provresultaten. Vad 

som orsakat hälsoproblemen och sjukdomarna är inte heller en omständighet som har 

direkt relevans, eftersom talan i målet inte grundas på dessa utan på de provresultat 

som tagits vid ett tillfälle för varje Privatperson – i kombination med att personen är 

eller varit boende i två år eller mer i närheten av Sitio F –  och som ostridigt endast 

påverkats av vad denne inandats eller intagit under ett par veckor närmast före 

provtagningen. Frågan om de uppmätta provresultaten orsakats av våtverksslammet 

ska därför istället prövas mot den bevisning som åberopats. 

  

Arica Victims har lagt upp sin talan så att bolaget har hävdat att hela kollektivet av 

skadelidande har skadats genom att våtverksslammet spridits på de sätt som tidigare 

angetts. En del av de sätt som våtverksslammet påstås ha spridits på är dock sådana att 

de inte säkert kan hänföras till alla skadelidande, eftersom de kan sägas bero på varje 

persons livsmönster och individuella vanor. Det går t.ex. inte att avgöra att alla boende 

hämtat material från våtverksslammet för att användas som utfyllnad i husgrunder och 

på tomter samt att arsenik därifrån helt eller delvis utgjort källan till samtliga uppmätta 

arsenikhalter. Att så skulle vara fallet bör inte heller rimligen gälla privatpersoner 

bosatta i Alborada och Sica Sica, eftersom dessa bostadsområden redan var uppförda 

när våtverksslammet hamnade inom Sitio F. Att allt fyllnadsmateriel kommit från just 

våtverksslammet är inte heller klarlagt. Trots den bevisning som åberopas i denna del, 

främst genom boendes vittnesmål, kan det inte uteslutas att fyllnadsmaterial kommit 

från andra täkter som utgjorts av restprodukter, exempelvis Promels egna rester, s.k. 

tailings, som också legat i närheten av bebyggelsen.  
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Uppgiften om att dumpning skett kommer från vittnet Rodrigo Pino Vargas som 

återgett vad han hört andra berätta om att chaufförer som transporterade bort restavfall 

kört fast med sina lastbilar i vad som då var öken och att de för att komma loss blev 

tvungna att tömma lastbilsflaken. Dessa uppgifter är alltför osäkra för att kunna läggas 

till grund för tingsrättens bedömning.  

 

Giftiga partiklar kan i och för sig ha spridits i området genom kläder och fordon, men 

detta bör endast i begränsad omfattning ha kunnat påverka den totala förekomsten av 

arsenikbemängt damm.   

 

Om spridning skett från våtverksslammet är mot bakgrund av vad som nu sagts den 

troligaste orsaken att vindarna fört med sig partiklar från slammet till omgivningen, 

vilket i sin tur i så fall gjort att jord och damm utgjort källan till en del av de uppmätta 

arsenikhalterna.  

 

I den fortsatta prövningen av sambandsfrågan har det betydelse hur vindarna blåser i 

Arica. Det sakkunniga vittnet Jon Sáenz har redogjort för hur vindarna uppkommer i 

området och beskrivit att bergen samt värmen på land och i havet gör att vinden under 

dagtid kommer från havet och in mot land samt att den vänder och tar den motsatta 

riktningen under natten. Ibland förekommer särskilt kraftiga vindar, s.k. Ventarrón. 

Dessa uppgifter stämmer med tillgänglig statistik bl.a. från flygplatsen i Arica. Denna 

statistik visar att vinden från sydsydväst är dominerande och att vindhastigheten till 

övervägande del varierar mellan två och åtta sekundmeter.  

 

En ytterligare fråga är om giftiga partiklar från våtverksslammet kunnat spridas med 

vinden till alla bostadsområden i Polygono. Enligt Christopher Kim är det en 

förutsättning för spridning att vinden, för att kunna fånga upp partiklar från 

slammhögens ytskikt, uppnått en styrka på minst fyra sekundmeter. Att det 

förekommit vindar med sådan styrka är klarlagt. Boliden har hänvisat till ett empiriskt 

vindtunneltest som utförts av Walter Shields. Denne har för testet använt material som 
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legat kvar på Rönnskärsverken och som enligt Boliden har samma egenskaper som 

våtverksslammet. Walter Shields slutsatser är att det arsenikhaltiga dammet från 

våtverksslammet inte är en sannolik källa till de uppmätta arsenikhalterna hos 

privatpersonerna redan på grund av att slammets egenskaper och partiklarnas tyngd i 

förening med den förhärskande vindriktningen och vindarnas styrka som gjort att det 

inte varit möjligt att partiklar från slammet kunnat hamna i hela Polygono. Istället 

skulle dammet enligt honom, om det spridits, ha hamnat och stannat kvar inom ett 

begränsat område närmast Sitio F. En svaghet i denna Walter Shields slutsats är att det 

inte säkert går att fastslå att det material som han använt sig av som jämförelse i 

vindtunnelstesterna är identiskt med våtverksslammet.  

 

Av betydelse när det gäller vindspridning är också uppgifter, byggda på studier från 

andra områden, som Christopher Kim lämnat om att arsenikhaltiga partiklar som väl 

hamnat i en miljö till en början kan ha rört sig i luften under flera dagar för att sedan 

bli kvar i miljön under så lång tid som bort mot 70 år. Det framstår därför som möjligt 

att damm från slamhögen kunnat spridas inte bara i den huvudsakliga vindriktningen 

och på korta avstånd utan över hela Polygono, om än i minskande grad i förhållande 

till avståndet från Sitio F. Likaså är det möjligt att arsenik från högen kan ha funnits 

kvar i damm och jord fram till dess att privatpersonerna lämnade sina urinprov.  

 

En annan frågeställning är om det funnits andra källor till de uppmätta arsenikhalterna 

än våtverksslammet om arseniken kommit in i privatpersonernas kroppar genom jord 

och damm. Walter Shields har i förhör och utlåtande redogjort för att arsenik 

förekommer naturligt i miljön i Arica samt att arseniknivån bör ha påverkats av 

verksamhet i hamnen och i ett industriområde nära hamnen (Maestranza). Polygono 

ligger i vindriktningen nordost i förhållande till dessa områden där halter av arsenik 

uppmätts. Det är troligt att en del arsenik, om den spridits med vinden, kommit 

därifrån.  Till detta kommer att Promel bedrev egen gruvdrift och lade upp sin 

arsenikhaltiga anrikningssand, som måste ha avgett damm och täckte en avsevärt större 

yta inom området Sitio L, beläget i närheten av Sitio F. Även detta material kan ha 

utgjort en källa till arsenikspridning. 
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Arica Victims har alltså som nyss nämnts hävdat att skadeorsaken är densamma för 

hela kollektivet av skadelidande. Någon individuell prövning för de olika 

privatpersonerna ska alltså inte göras med hänsyn till t.ex. personens ålder, arsenikhalt 

i urinen och bostadens belägenhet inom området.  Vad gäller det sistnämnda har dock 

åberopats ett antal undersökningar av halten arsenik i damm- och jordprover på olika 

platser inom Polygono. 

 

Jordprover har 2003 tagits från gårdar i Polygono vid  Nelens undersökning. Proven 

togs i områdena Los Industriales III och IV och Cerro Chuño. I Los Industriales IV 

översteg arsenikhalten i 25 procent av proven det mest liberala gränsvärde som 

förekommer i andra länder (98,4 ppm). Det högsta värde som uppmättes var 241 ppm.  

Omkring 40 procent av provresultaten låg mellan 40 och 100 ppm. I Cerro Chuño låg 

17,5 procent av provresultaten mellan 40 och 100 ppm, medan i Los Industriales III det 

högsta resultatet var 24,9 ppm. Sitio F utpekas som den huvudsakliga källan till 

kontaminationen. Som orsak utpekas vindburet damm. 

 

År 2009 tog ISP 570 dammprov från tak och inomhus i Polygonos olika områden 

(Programa Maestro).  Referensvärde för arsenik i jord var enligt Programa Maestro 20 

mg/kg. De arsenikhalter som uppmättes varierade kraftigt. I Alborada varierade 

takvärdena mellan 26,4 och 73,8 mg/kg och inomhusvärdena mellan 19,8 och 47,4 

mg/kg. I Sica Sica var motsvarande värden mellan 16,9 och 160 mg/kg för tak och 

1,48 och 70,9 mg/kg inomhus. Som jämförelse kan nämnas att i Maestranza-området, 

som i olika rapporter även utpekas som kontaminerat av arsenik, var takvärdena mellan 

1,48 och 155 mg/kg och inomhusvärdena mellan 28,0 och 94,3 mg/kg arsenik.  

 

I AGQ:s rapport 2009 över utförda jordtester nämns att arsenikkoncentrationer över 

vissa gränsvärden fanns över hela Arica. 95 procent av tagna prov befanns dock visa 

värden under 30,58 mg/kg. De högsta koncentrationerna fanns i tre områden, varav 

området nära Sitio F var ett av dem.   Högen med våtverksslam flyttades 1998 och 

övertäcktes. Material från högen måste då ha upphört att bidra till arseniken i 

Polygono. Det är vidare troligt att damm från våtverksslammet, i den mån det hamnat i 
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miljön, med tiden spätts ut eller städats bort och inte utgjort en konstant källa som lett 

till samma mätresultat.  

 

Av de olika undersökningarna har framkommit att det fanns arsenik i jord och damm i 

bostäder och inom området. Att sådana halter minskats enligt AGQ:s undersökning 

2011, då myndigheterna inlett sanering av området, leder inte till annan slutsats. Det 

går dock inte att se något tydligt mönster av uppmätta halter i jord och damm över hela 

Polygono och inte heller att Privatpersoner som uppfyller ett skadekriterium på 100 

µg/liter urin har varit bosatta i någon viss del av området, vilket gör det än mer oklart 

om det finns samband mellan våtverksslammet och provresultaten.   

 

Boliden har gjort gällande att en alternativ orsak till de uppmätta halterna av arsenik 

inte varit jord och damm utan vatten och föda som innehåller organisk arsenik. I målet 

har förts bevisning om vilka kostvanor invånarna i Polygono har och huruvida fisk, 

skaldjur och sjögräs innehållande organisk arsenik brukar höra till vanligheterna på 

deras menyer. Magaly Messenet, Rodrigo Pino Vargas och de tre invånare som hörts i 

målet har berättat att invånarna inte har råd att äta sådan mat eftersom den är mycket 

dyr. Å andra sidan har det genom Joyce Tsuji framkommit att det finns restauranger i 

Polygono som serverar fisk. Att med säkerhet på grundval av bevisningen fastslå att 

alla de 796 privatpersonerna inte brukar förtära sådan föda är inte möjligt. Det kan 

därför inte uteslutas att födointag påverkat analysresultaten.  

 

Joyce Tsuji har särskilt framhållit att arsenik från dricksvatten är den troligaste källan 

till de uppmätta halterna. Ett skäl till detta är att vatten har en hög biotillgänglighet, 

dvs. arseniken absorberas enkelt till blodet, medan arsenik i fasta, mineralinnehållande 

material som jord i allmänhet är mindre absorberbar från mag- och tarmkanalen. 

Mängden jord som intas är normalt också mycket mindre än konsumtionen av vatten 

och livsmedel. Joyce Tsujis uppfattning är därför att jorden och dammet inte är en 

sannolik källa till arsenikhalterna, eftersom detta förutsatt en orimligt stor mängd 

jämfört med vatten och föda som kräver betydligt mindre mängder och är troligare att 
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få i sig än jord och damm. Hon har också uppgett att de arsenikhalter som uppmätts i 

luften och i jorden i Arica inte varit påfallande höga.   

 

Som Boliden framhållit bör det när det gäller bedömningen av eventuellt samband 

mellan våtverksslammet och provresultaten även beaktas att det endast är en minoritet 

av de undersökta invånarna i Polygono som uppvisat provresultat överstigande det av 

Arica Victims fastställda gränsvärdet 30 µg/l. Av 6 362 under 2010 undersökta 

personer var det endast 12,9 procent som hade en arsenikkoncentration som översteg 

detta värde. Detta styrker bilden av att det kan finnas flera orsaker till förhöjda 

arsenikhalter i invånarnas urin. 

 

Sammantaget ger bevisningen stöd åt Bolidens uppfattning att andra källor än 

våtverksslammet kan ha gett upphov till de förhöjda halterna av arsenik hos boende i 

Sica Sica och Alborada. Till detta kommer att dessa områden ligger i den förhärskande 

vindriktningen från de arsenikbemängda hamn- och industriområdena, och i den 

förhärskande motvindsriktningen, i förhållande till Sitio F. Dessa bostadsområden har 

dessutom varit bebyggda innan våtverksslammet kom till Sitio F. Det är därför inte 

klart mer sannolikt att våtverksslammet bidragit till arsenikhalterna hos 

privatpersonerna i dessa områden än att andra källororsakat dessa och Arica Victims 

har därför med tillämpning av den chilenska skadeståndsrättens principer om 

orsakssamband inte bevisat att det funnits samband mellan våtverksslammet som 

Boliden överlåtit till Promel och de uppmätta arsenikhalterna hos de boende inom Sica 

Sica och Alborada.  

 

Bedömningen blir däremot annorlunda beträffande boende i områdena som ligger ost 

och nordost om Sitio F. Dessa områden ligger i den förhärskande vindriktningen i 

förhållande till Sitio F och flera av dem även i närhet av denna plats. Beträffande dessa 

områden leder därför den redovisade bevisningen till att det är klart mer sannolikt att 

våtverksslammet i mer än obetydlig del bidragit till de uppmätta arseniknivåerna.  
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Som tidigare redovisats krävs för att ett orsakssamband ska kunna beaktas även att det 

är en adekvat följd av det påstådda skadeståndsgrundande agerandet. Kausalitetskedjan 

kan alltså brytas om följden inte är förväntad eller om en tredje man agerar på ett 

oberäkneligt och oförutsett sätt. Samtliga områden ost och nordost om Sitio F var 

obebyggda ökenområden vid tiden för Bolidens överlåtelse av våtverksslammet. 

Myndigheternas beslut att bebygga dessa och till följd därav även invånarnas 

eventuella användande av våtverksslam som utfyllnadsmaterial var något som Boliden 

inte haft anledning att förvänta sig. Detsamma kan sägas om att Promel inom så kort 

tid avbröt processen och övergav anläggningen. Orsakssambandet mellan 

våtverksslammet och de uppmätta arsenikhalterna i privatpersonernas urin kan därför 

inte anses vara adekvat.  

 

9.7 Vårdslöshet 

Arica Victims har påstått att Boliden varit vårdslöst i de olika avseenden som framgår 

ovan under rubriken Grunder för käromålet.  Dessa moment av påstådd vårdslöshet 

utgör rättsfakta som tingsrätten har att utgå ifrån. Tingsrätten är således förhindrad att 

pröva om Boliden varit vårdslöst på annat sätt än vad Arica Victims sålunda angett. 

Arica Victims har i allmänna ordalag beskrivit Bolidens agerande som kriminellt eller i 

vart fall som ett cyniskt utslag av bristande respekt för fattiga och utsatta människor i 

en diktaturstat. Detta är dock inte något som tingsrätten ska ta ställning till vid 

prövningen av de åberopade grunderna för vårdslöshet.  

 

9.7.1 Chilensk rätt 

Enligt artikel 2314 i Civillagen ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar 

någon annan en skada ersätta denne för skadan. Miljöskyddslagen innehåller en 

motsvarande bestämmelse i artikel 3.  För att någon ska ansvara för skador enligt dessa 

bestämmelser krävs således att han i vart fall varit vårdslös.  Civillagen utgår i artikel 

44 från begreppet ordinär culpa som innebär brist på den omsorg och aktsamhet som 

en normalt aktsam person agerar med. Såväl Dominguez som Atria har redogjort för 

hur aktsamhet bedöms generellt enligt chilensk rätt och den aktsamhetsstandard som 

följer av den ursprungligen från romersk rätt hämtade termen Bonus pater familias 
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(den gode familjefadern) som på ett allmänt plan anger hur en normalt aktsam person 

förväntas agera i olika situationer. Dominguez har förklarat att en särskilt viktig del av 

vårdslöshetsbedömningen är om den som orsakat skada hade möjlighet att förutse den.  

 

9.7.2 Vårdslöshetspresumtionen enligt Civillagen är inte tillämplig i målet 

Dominguez har som tidigare nämnts berört presumtionen för vårdslöshet enligt 

Civillagen och angett att presumtionen gäller den som ägnar sig åt särskilt farlig 

verksamhet. Frågan är om Bolidens befattning med våtverksslammet är av detta 

särskilt farliga slag.  

 

Våtverksslammet är utan tvekan giftigt. Det exakta innehållet i avtalet mellan Boliden 

och Promel är inte känt mer än att Boliden överlåtit och med båt låtit transportera 

våtverksslammet som synes ha övergått i Promels ägo och ansvar sedan det lastats av 

och lagts upp i Aricas hamn där det dessutom blev liggande en tid innan det 

vidaretransporterades till Sitio F. Boliden har benämnt sin del av avtalet med Promel 

försäljning, vilket är en beskrivning som Arica Victims invänt mot, eftersom den 

slutliga avräkningen ledde till att Boliden fick betala omkring tio miljoner till Promel. 

Boliden har i vilket fall överlåtit våtverksslammet till Promel som tagit hand om det. 

Det har inte visats att det ingått i Bolidens ansvar enligt avtalet att ta del i 

upparbetningen och förvaringen av våtverksslammet.  

 

En överlåtelse i sig kan inte anses innebära en särskilt farlig verksamhet. Inte heller 

den transport och den hantering som utgjort en del av överlåtelsen kan betecknas som 

en särskilt farlig verksamhet i Civillagens mening. Frågan är då om Boliden ansvarat 

för Promels agerande sedan våtverksslammet anlänt till Sitio F. Atria har redogjort för 

vad som enligt chilensk rätt medför ansvar för annans handlande. För att så ska vara 

fallet krävs att det finns ett beroendeförhållande mellan en över- och underordnad på 

ett sätt som visar likheter med vad som enligt svensk rätt gäller enligt 

skadeståndslagens bestämmelser om arbetsgivares ansvar för anställda och med 

anställda likställda aktörer (principalansvar). Arica Victims har inte gjort gällande att 

Boliden intagit en sådan roll i förhållande till Promel. Om det inte finns något ansvar 
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för annans vårdslöshet i ett avtalsförhållande är det enligt Atria inte möjligt att lägga 

den andres vårdslöshet till grund för bedömningen av frågan om det finns en tillämplig 

vårdslöshetspresumtion. Avtalskonstruktionen är mot denna bakgrund inte av det 

slaget att Boliden intagit en överordnad ställning i förhållande till Promel som 

inneburit att Boliden svarat för Promels, som det senare visade sig, bristfälliga 

befattning med slammet. Inte heller är det visat att Boliden svarat för någon chilensk 

myndighets vårdslöshet. Slutsatsen är att det i den fortsatta bedömningen inte ska 

presumeras att Boliden med stöd av Civillagen förfarit vårdslöst. En annan del av 

bedömningen som tingsrätten återkommer till är att avgöra om Boliden genom sina 

insikter eller påstådda brist på insikter om Promels förutsättningar agerat vårdslöst.  

 

9.7.3 Vårdslöshetspresumtionen enligt Miljöskyddslagen är inte heller tillämplig i 

målet 

Om Boliden istället ska presumeras ha varit vårdslöst enligt Miljöskyddslagen beror på 

om Boliden ska anses ha brutit mot regler som gällt för hanteringen. Dessa regler blir 

då de som gällde i Sverige under mitten av 1980-talet. Om Boliden har brutit mot 

sådana regler får Boliden bära bevisbördan för att bolaget inte varit vårdslöst. Den 

motsatta bedömningen leder till att det blir Arica Victims som har att bevisa att 

Boliden agerat vårdslöst genom att förfara på det sätt som Arica Victims gjort 

gällande.  

 

Vad Arica Victims åberopat som grunder för vårdslöshet under punkterna 1-3 utgör 

påstådda regelöverträdelser som har betydelse när det gäller att avgöra om det 

föreligger presumtion för vårdslöshet enligt Miljöskyddslagen, 

 

Samrådsskyldigheten 

Arica Victims har gjort gällande att Boliden genom att avlägsna våtverksslammet från 

Rönnskärsverken brutit mot en särskild föreskrift om samrådsskyldighet som gällde för 

verksamheten. Bakgrunden är följande.  
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Boliden ansökte under 1973 med stöd av den då gällande miljöskyddslagen hos 

Koncessionsnämnden för miljöskydd om tillstånd för fortsatt verksamhet på 

Rönnskärsverken. Koncessionsnämnden beslutade att låta Regeringen pröva 

tillståndsfrågan.  Den 18 juni 1975 beviljade Regeringen tillstånd som var förenat med 

olika villkor angivna i 48 punkter, vissa med underpunkter. Koncessionsnämnden 

beslutade 1981 att tillståndet skulle fortsätta att gälla. Ett av villkoren enligt 1975 års 

regeringsbeslut (p 47) var att Boliden skulle ”samråda med naturvårdsverket 

beträffande skyddsåtgärder och försiktighetsmått som ovan avses” beträffande vissa 

frågor samt med länsstyrelsen i fråga om åtgärder m.m. som avses under andra 

punkter.  Om enighet inte kunde uppnås eller om samrådsförfarandet gav upphov till 

”onödig tidsutdräkt” hade Boliden, Naturvårdsverket eller länsstyrelsen möjlighet att 

hänskjuta tvistig fråga till koncessionsnämnden.  Samrådet skedde i en särskild grupp, 

den s.k. samrådsgruppen, i vilken förutom representanter för Boliden, 

Naturvårdsverket och länsstyrelsen ingick företrädare för Skellefteå kommun.  

 

Villkoret om samråd gällde bl.a. hur slam som uppstått på säkraste sätt skulle förvaras 

och hanteras (punkterna 41 och 43-44). Såsom tillståndsbesluten är utformade är det 

tydligt att de avser den fastighetsanknutna verksamheten på Rönnskärsverken. Det 

saknas således uttryckligt förbud mot att avlägsna slam och det finns inte heller något 

villkor som enligt sin ordalydelse föreskriver en skyldighet att samråda inför en 

överlåtelse av slam.  Dessutom gällde miljöskyddslagen miljöfarlig verksamhet inom 

och inte utom riket.  

 

Vid de möten som samrådsgruppen hade förde Rolf Svedberg protokoll. Enligt ett 

protokoll från ett samrådsmöte den 19 januari 1983 fördes en diskussion om hur slam 

som uppstått som en restprodukt på lämpligaste sätt skulle omhändertas. En åtgärd 

som noterades och som skulle utredas ytterligare var ”avyttring”. 

 

Rolf Svedberg och Arne Björnberg har vittnat om att de muntligen informerade 

samrådsgruppen om avyttringen av våtverksslammet. Denna uppgift har i filmen 

Blybarnen bekräftats av Hans Roland Lindgren, som var Naturvårdsverkets 
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representant i gruppen. En för hand skriven minnesanteckning som påträffats i verkets 

arkiv ger stöd åt uppgiften att Rolf Svedberg lämnat sådan information och fått 

muntligt klartecken. I inledande korrespondens mellan Boliden och Promel har Rolf 

Svedberg beskrivit att Boliden behövde verkets tillstånd för att föra ut 

våtverksslammet ur riket, vilket talar för att Boliden tagit kontakter för att få sådant 

tillstånd. 

 

Slutsatsen är att det visserligen inte funnits någon formell skyldighet för Boliden att i 

samrådsgruppen väcka frågan om tillstånd till avyttring, men att Boliden ändå tagit 

upp frågan i detta sammanhang. Boliden har således inte på det sätt Arica Victims 

påstått handlat i strid med det särskilda villkoret om samrådsskyldighet som gällde 

enligt tillståndet för verksamheten på Rönnskärsverken.  

 

Brott mot 1975 års förordning om miljöfarligt avfall 

Arica Victims har gjort gällande att Boliden brutit mot den då gällande förordningen 

1975 om miljöfarligt avfall genom att inte ansöka om tillstånd till utförseln av 

våtverksslammet som enligt Arica Victims genom sitt innehåll av kvicksilver var av 

det slaget att det omfattades av förordningens tillståndsplikt.    

 

Enligt 21 § i förordningen fick miljöfarligt avfall utföras ur riket endast av Svensk 

Avfallskonvertering Aktiebolag (SAKAB) eller den som erhållit särskilt tillstånd.  

Frågor om sådana tillstånd prövades av Naturvårdsverket. Tillstånd fick enligt 22 § 

meddelas endast om det kunde antas att avfallet kom att slutligt omhändertas på ett 

från hälso- och miljöskyddssynpunkt väsentligt bättre sätt än om avfallet 

omhändertagits av SAKAB.  

 

Avgörande för frågan om tillstånd krävdes är således för det första hur 

våtverksslammet med tillämpning av förordningen klassificerades då avyttringen 

skedde till Promel. Det vägledande rättsfallet om själva avfallsbegreppet var vid denna 

tid RÅ 1976 ref 5.  Med stöd av detta rättsfall ansågs avfall vara sådant som 

innehavaren ansåg onyttigt och utan värde. Om ett föremål däremot enligt 
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innehavarens uppfattning hade värde av något slag betecknades det således inte som 

avfall. Bolidens uppfattning var att våtverksslammet hade ett värde och därför inte var 

att betrakta som avfall. 

 

Av anvisningar, ”Vägledande förteckning, miljöfarligt avfall”, utgivna av 

Naturvårdsverket som stöd vid tillämpningen av 1975 års förordning, framgår att 

kvicksilverhaltigt avfall kunde utgöra avfall som omfattades av förordningens 

bestämmelser om tillståndsplikt vid utförsel ur riket. Såsom förteckningen är utformad 

är det tydligt att tillståndsplikten inte gällde råvaror utan olika produkter, innehållande 

tillsatt kvicksilver, såsom batterier. Även kvicksilverhaltigt slam kunde omfattas av 

tillståndsplikten, men för att så skulle vara fallet krävdes att kvicksilvret i sådant slam 

tillsatts som ett led i produktion. Det saknas utredning om att Bolidens våtverksslam 

behandlats på detta sätt. 

 

Till detta kommer att Naturvårdsverket i skrivelse 1998 till motsvarande myndighet i 

Chile gett uttryck för uppfattningen att Boliden inte behövt tillstånd till utförseln av 

våtverksslammet.  

 

Slutsatsen är att Bolidens utförsel av våtverksslammet 1984-1985 inte var 

tillståndspliktigt enligt 1975 års förordning. 

 

Agerande i strid med principer antagna av OECD 

Den 1 februari 1984 antog OECD ett principbeslut som innebar rekommendationer för 

dess medlemsstater att verka för att införa kontroller av gränsöverskridande handel 

med farligt avfall. Dessa rekommendationer riktar sig till medlemsstaterna och inte till 

enskilda subjekt och är så allmänt hållna att de inte kan sägas innehålla några direkta 

handlingsregler mer än att de i generella termer talar exempelvis om att tillstånd ska 

sökas för viss handel, vilket Boliden hävdar att bolaget gjort.  Till skillnad från den år 

1991 antagna Baselkonventionen i samma ämne innehåller 1984 års beslut inte någon 

färdig konventionstext som närmare definierar viktiga termer som vad som menas med 

farligt avfall.  Rekommendationerna i beslutet 1984 kan mot denna bakgrund inte ses 
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som uttryckliga bestämmelser som Boliden varit skyldigt att följa och Bolidens 

agerande har således inte inneburit att bolaget brutit mot regler utfärdade av OECD. 

 

Tingsrätten kommer sammanfattningsvis fram till att Boliden inte brutit mot de särskilt 

angivna bestämmelser som Arica Victims hänvisat till, vilket i sin tur leder till att 

vårdslöshetspresumtionen enligt den chilenska Miljöskyddslagen inte är tillämplig. 

Arica Victims har därför bevisbördan för att Boliden varit vårdslöst i de avseenden 

som Arica Victims gjort gällande. Tingsrättens bedömning innebär att Arica Victims 

inte visat att Boliden varit vårdslöst genom att bryta mot de särskilt angivna 

bestämmelserna.  

 

9.7.4 Prövningen av övriga påstådda moment av vårdslöshet 

De återstående delarna av de påstått vårdslösa momenten kan sammanfattningsvis 

sägas gälla om Boliden varit tillräckligt seriöst och noggrant vid sin undersökning av 

Promel, om det över huvud taget varit fråga om en seriös försäljning, om Promel hade 

förmåga att bearbeta våtverksslammet, om nödvändiga och på korrekta grunder 

meddelade tillstånd från myndigheter fanns, om Boliden borde ha agerat annorlunda 

med anledning av vad som framkom vid kontakterna med Promel samt om Boliden 

hade någon skyldighet att agera efter det att leveranserna hade skett och avtalet med 

Promel fullföljts.  

 

Når det gäller bedömningen av dessa frågor kan de inledande kontakterna mellan 

Boliden och Promel sammanfattas på följande sätt. I början av 1980-talet övervägde 

Boliden hur våtverksslammet skulle hanteras och slutligt förvaras.  Ett alternativ var 

lagring på plats på Rönnskärsverken enligt olika metoder. Däremot var det enligt vad 

Arne Björnberg beskrivit inte ekonomiskt försvarbart att bygga en ny egen anläggning 

eller process för att förädla och processa våtverksslammet. Av den anledningen fanns 

det inte heller enligt Arne Björnberg skäl att bygga och utveckla en anläggning med 

stöd av det av Boliden innehavda patent som Arica Victims hänvisat till, men som 

Boliden aldrig använt sig av utan mest betraktat som en pappersprodukt utan praktisk 

tillämpning. Också avyttring fanns med bland alternativen; det tidigare nämnda 
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protokollet från samrådsgruppen den 19 januari 1983 visar att frågan diskuterades i 

gruppen. Genom agenten Rodolfo Neef Walsen fick Boliden i slutet av samma år veta 

att det fanns två potentiella köpare i Chile med likartade processer, varav Promel var 

den ena. Efter ytterligare överväganden och vissa inledande undersökningar uteslöts 

den andra kandidaten och kontakt togs med Promel. Rolf Svedberg gjorde därefter en 

första resa som pågick den 31 januari - 4 februari 1984, varvid han besökte Arica och 

Promels anläggning. Därefter träffades avtalet om avyttring av våtverksslammet. I 

augusti 1984 skedde den första leveransen. I början av oktober 1984 gjorde Rolf 

Svedberg ett nytt besök i Arica. I december 1984 skedde den andra levereransen. Vid 

månadskiftet mars/april reste Arne Björnberg till Arica. Den tredje och sista 

levereransen skedde i juni 1985.  

 

När det gäller om avtalet med Promel var seriöst har parterna olika uppfattningar. 

Arica Victims har talat om ”dumpning” medan Boliden beskrivit att handel med 

restprodukter var vanligt förekommande och inte något anmärkningsvärt.  

 

En fråga är hur långt Boliden var skyldigt att gå i sin Due Diligence 

(motpartsundersökning) inför det förstående avtalet. Detta avser inte enbart Promels 

faktiska förmåga utan även förhållandena på platsen. 

 

Beträffande omfattningen av Bolidens undersökning inför avtalet har Mark Stevenson 

beskrivit att praxis i branschen under 1980-talet var att det inte fanns någon 

långtgående skyldighet för en överlåtare beträffande en tilltänkt avtalsparts tekniska 

förmåga och ansvarstagande, utan de undersökningar som brukade göras i dessa 

sammanhang begränsades som regel till mer elementära förutsättningar som 

betalningsförmåga. Boliden har därför enligt sin egen uppfattning gjort mer än vad 

som krävts. Att Boliden gjort en långtgående undersökning medför å andra sidan att 

Boliden varit skyldigt att vidta de mått och steg som motiverats av vad som 

framkommit vid undersökningen, även om denna sträckt sig längre än vad som hade 

kunnat krävas. 
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Arica Victims har i denna del åberopat förhör med James Kuipers, som beskrivit att 

den nödvändiga lagringen av våtverksslammet var dyr och besvärlig samt att 

gruvföretag i hela världen var medvetna om att hårdare regler när det gäller 

förvaringen av denna typ av restprodukt var nära förestående. Han har vidare beskrivit 

att det var tekniskt komplicerat och olönsamt att bearbeta materialet och att Promel 

inte skulle kunna göra sig av med det helt och hållet, eftersom det i varje process skulle 

återstå en rest i någon form.  

 

Mark Stevenson har gett en delvis annan bild av denna verksamhet och beskrivit att det 

från restprodukter som uppkommit vid behandling av en råvara varit möjligt och 

lönsamt att senare i flera led utvinna ytterligare ämnen. Mark Stevenson har vittnat om 

att det på 1980-talet var vanligt förekommande med en världsomfattande handel med 

restprodukter från gruvverksamhet. Han har till stöd för denna uppgift hänvisat till 

annonser som gällt sådana transaktioner samt beskrivit Promel som en aktör som 

ägnade sig åt sådan handel. Han har vidare uppgett att det då fanns en marknad för 

arsenik som kunde användas vid träimpregnering.  

 

Till detta kommer att Promel enligt vad som framkommit genom uppgifter från 

agenten Rodolfo Neef Walsen var en stor producent av silver från en egen gruva och 

att Promel hade köpt annat restavfall från Spanien. Dessutom innehöll 

våtverksslammet ostridigt omkring åtta gram guld per ton, vilket är högre än halten på 

två gram guld per ton i Promels tailings som på grund av sin guldhalt av vittnet 

Rodrigo Pino Vargas beskrivits som mycket värdefullt. Slutsatsen av vad som på detta 

sätt framkommit är att Bolidens avtal med Promel inte kan ses som en dumpning eller 

ett från början medvetet agerande som syftat till att enbart bli av med giftigt avfall. 

Istället får det anses ha rört sig om en vid denna tid normalt förekommande transaktion 

på den globala marknaden. Att så varit fallet utesluter emellertid inte att Boliden kan 

ha varit vårdslöst. 

 

Arica Victims har hävdat att Promel saknade förutsättningar att ta hand om 

våtverksslammet på ett miljömässigt säkert sätt. James Kuipers har i sitt förhör 
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bekräftat denna ståndpunkt. Rolf Svedberg har mot detta förklarat att det var en 

förutsättning för att kunna genomföra affären att Promel verkligen hade sådan 

förmåga.  

 

Av utredningen i målet, främst uppgifter från Rolf Svedberg, Arne Björnberg, Bo 

Björkman och Mark Stevenson samt annan dokumentation i form av t.ex. fotografier, 

framgår att Promels anläggning i Arica innehöll en s.k. kalcineringsanläggning med 

ugnar, att anläggningen hade varit i drift sedan slutet av 1970-talet, att Promel hade 

omkring 200 anställda och egna gruvor på annat håll samt att Chile var och alltjämt är 

en viktig gruvnation i världen och ett av de länder som producerar mest koppar. Arne 

Björnberg har berättat att han fick intrycket av att Promel bland sina anställda hade 

kompetenta ingenjörer med yrkesmässig standard motsvarande bergsingenjörer i andra 

gruvnationer som Canada och Australien.  

 

Bo Björkman har beskrivit hur det gått till då Promel i sin anläggning rostade gods i de 

för ändamålet uppförda ugnarna. Han har vidare redogjort för de tekniska 

förutsättningarna för att i en sådan anläggning som Promel förfogade över bearbeta 

material motsvarande våtverksslammet för att kunna utvinna värdefulla metaller och 

kommit fram till att så varit möjligt. Med ledning av uppgifter om produktionstakten i 

anläggningen är det Bo Björkmans uppfattning att det bort ta Promel mellan fem och 

sju år att bearbeta allt våtverksslam som kom från Boliden.  Boliden har i målet 

uppgett att syftet var att det material som blev över vid processen antingen skulle 

genomgå ytterligare processer hos Promel eller avyttras till någon annan. Även om 

visst material skulle bli kvar hos Promel har det funnits lagringsmöjligheter som inte 

framstått som vare sig komplicerade eller kostsamma; ett sådant alternativ hade 

inneburit att kvarblivet material på sätt som senare skett täckts över på de platser i 

öknen dit våtverksslammet och Promels egna restprodukter flyttades. Flera av de 

alternativ som diskuterades i samrådsgruppen var just att förvara våtverksslammet på 

Rönnskärsverken, bl.a. i SAKAB-limpa, som innebar att materialet lades på en platta 

och täcktes över.  
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James Kuipers har lämnat allmänna synpunkter på Promels verksamhet och Promels 

förutsättningar att hantera våtverksslammet. Bo Björkman har å andra sidan på ett 

detaljerat sätt redogjort för de tekniska och kemiska förutsättningar som hans slutsatser 

bygger på. 

 

Av betydelse när det gäller Promels förmåga är även vad Arne Björnberg och Rolf 

Svedberg iakttog vid sina besök. Arne Björnberg upprättade minnesanteckningar från 

sitt besök, ett s.k. resenotat, i vilket han bl.a. beskrev hur det hade gått för Promel då 

Promel gjort ett försök att processa 300 ton våtverksslam enligt följande 

sammanställning. 

 

2. Kvalitet på erhållna produkter? 

 

  A. Rostgods C. "Gud vet vad" B. Rå-arsenik     Oxidising 

                             Reducing  

Mängd: 50 ton ~120 ton                        200-230   

                             ~120 ton   

As: 2-2,5                          70 (As2O3)     50 

Hg: 0,12                          1   

Cu: 1                          2   

Ag: 60 g/t                          240   

Au: 2,3                          7   

Sb:        
 

James Kuipers har menat att ovissheten om utfallet som det kommer till uttryck i 

notatet utgjort ett starkt skäl för Boliden att omedelbart avbryta leveranserna till 

Promel. I förhöret har Arne Björnberg emellertid förklarat att siffrorna måste vara 

omkastade så att rostgodset rätteligen uppgått till 120 ton och arseniken till 50 ton. 

Han har vidare uppgett att rubriken ”Gud vet vad” utgör ett ordagrant citat av den 

chilenske ingenjör som han pratade med och är dennes beskrivning av vad som föll ut i 

de första stoftkamrarna, dvs. i huvudsak finkornigt rostgods som kunde processas 

ytterligare men vars innehåll inte var analyserat. Bo Björkman har vidare uppgett att 

det är ett normalt förlopp i en roterugn som Promels att processen ger tre produkter, 

rostgods och råarsenik samt dessutom den produkt som hamnade i de första 

stoffkamrarna och som antingen kunde processas igen eller tillföras rostgodset. 

Formuleringen ”Gud vet vad” kan därför inte med tillräcklig grad av säkerhet tolkas så 
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att vad som kommit ut varit en giftig produkt som varit omöjlig att både processa 

vidare och hantera.  Vad som på detta sätt framkommit ger stöd för slutsatsen att 

Promel hade faktisk förmåga att bearbeta våtverksslammet och att så skedde med en 

mindre del av våtverksslammet innan samtliga leveranser hade anlänt till Arica.  

 

Om det praktiska arbetet har den vid Promel anställde Olof Artiz Rivera berättat att de 

anställda som arbetade med våtverksslammet hade hjälm, skyddskläder och 

ansiktsmask. Denna utrustning motsvarar av allt att döma enligt av Boliden åberopat 

fotografi sådan skyddsutrustning som vid samma tid användes av arbetare på 

Rönnskärsverken 

 

Vad som framkommit ger mot bakgrund av vad som nu har sagts inte anledning till 

slutsatsen att Promels kompetens eller påstått bristande kompetens varit av det slaget 

att Boliden av detta skäl borde ha avstyrt eller avbrutit affären med våtverksslammet.  

 

Vad som däremot framstår som anmärkningsvärt är att både Rolf Svedberg och Arne 

Björnberg, utan att vidta ytterligare åtgärder, fått klart för sig att våtverksslammet till 

skillnad från vad som var fallet på Rönnskärsverken skulle förvaras i en oskyddad hög 

på Promels område. Det måste ha stått klart för dem att det nederbördsfattiga klimatet i 

förening med vindarna medfört att det funnits en risk att partiklar från 

våtverksslammet kunnat spridas. Vid denna tidpunkt var Sica Sica och Alborada 

bebyggda och åtminstone Sica Sica ligger på ett sådant avstånd – några hundra meter – 

från Sitio F att bebyggelsen där borde ha varit möjlig att iaktta från Sitio F. Att inte 

vidta ytterligare åtgärder med anledning av dessa förhållanden kan därför betecknas 

som vårdslöst. Att tingsrätten inte anser det styrkt att våtverksslammet till mer än 

obetydlig del orsakat arsenikhalterna hos privatpersoner i dessa områden saknar 

betydelse vid denna bedömning. Däremot har det inte funnits anledning för Rolf 

Svedberg eller Arne Björnberg att räkna med att bebyggelse skulle uppföras senare i 

övriga områden.  
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En annan fråga är om det fanns nödvändiga och på rätta grunder givna beslut om 

tillstånd för Promel att ta hand om våtverksslammet. Som tidigare berörts krävdes inte 

något formellt tillstånd från svenska myndigheter.  

 

Sedan slutet av 1970-talet hade Promel tillstånd i form av bl.a. bygglov för driften på 

sin anläggning i Arica. Det framgår av Rolf Svedbergs inledande korrespondens i 

december 1983 och januari 1984 med agenten Rodolfo Neef Walsen att Rolf Svedberg 

ville komma i kontakt med de chilenska myndigheterna samt att det var Rolf 

Svedbergs uppfattning att kontakt skulle ske mellan de svenska och chilenska 

myndigheterna. I mars 1984 ansökte Promel om tillstånd för att kunna importera ett 

prov på ca 50 kg våtverksslam. Den chilenska hälsovårdsmyndigheten ISP gav sådant 

tillstånd under påföljande månad. Efter hand som de tre båtlasterna med slam anlänt 

till hamnen i Arica gav den chilenska tullmyndigheten Promel tillstånd för 

vidaretransport. Vad som nu har sagts gör att det funnits av chilenska myndigheter 

utfärdade nödvändiga tillstånd för Promel att importera våtverksslammet. I beslutet i 

april 1984 har den beslutande chilenska myndigheten angett att våtverksslammet är 

giftigt endast om det förtärs, inandas, kommer i kontakt med hud eller blandas med 

vatten eller föda. Den exakta ordalydelsen ger inte en korrekt beskrivning av 

våtverksslammet; Rolf Svedberg har betecknat formuleringen som ”rappakalja” och 

förklarat att det i tillståndet inte görs någon skillnad mellan ämnets inneboende 

farlighet och den risk som är förknippad med hur ämnet hanteras. Den närmare 

innebörden av beslutet får enligt tingsrättens bedömning förstås så att våtverksslammet 

inte är farligt om det hanteras på ett riktigt sätt och innebär inte att det finns anledning 

att underkänna beslutet i efterhand.  

 

Arica Victims har gjort gällande att Boliden varit skyldigt att kontrollera hur Promel 

tog hand om våtverksslammet efter det att samtliga leveranser kommit till Arica samt 

att det ålegat Boliden att försäkra sig om att det funnits möjligheter att ta tillbaka 

slammet.  
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Sedan Boliden fullgjort sin del av avtalet har ansvaret för våtverksslammet övergått till 

Promel. Arica Victims har inte visat att det funnits en skyldighet för Boliden att 

övervaka Promels arbete och inte heller har det framkommit omständigheter som ger 

stöd för påståendet att Boliden haft eller borde ha haft någon möjlighet att på rättslig 

väg driva igenom sådana krav på Promel. Artiklarna 51 och 53 i Miljöskyddslagen 

innehåller bestämmelser som innebär att den som vållat miljöskada kan bli ålagd att 

återställa den skadade miljön. Dessa bestämmelser ger en annan möjlighet till 

fullgörelse än en dom på betalning.  Bestämmelserna kan däremot inte tolkas på det 

sättet att det funnits en skyldighet att ta ansvar för en avtalsparts fortsatta hantering av 

en levererad vara.   

 

Sammantaget bedömer tingsrätten att Boliden varit vårdslöst genom att inte vidta 

ytterligare åtgärder med anledning av att bostadshus i Sica Sica och Alborada redan 

var bebyggda i närheten av platsen där högen med våtverksslam placerades. I övrigt 

anser tingsrätten att det inte visats att Boliden varit vårdslöst i något av de avseenden 

som Arica Victims har gjort gällande. 

 

9.8 Tingsrättens slutliga ställningstagande 

Tingsrättens överväganden innebär sammanfattningsvis att chilensk rätt ska tillämpas 

samt att Arica Victims anspråk inte är preskriberat. Tingsrätten anser vidare att Arica 

Victims inte visat att gränsen för skada kan dras vid en lägre arsenikhalt än 100 µg/l 

urin, varför den största delen av Arica Victims skadeståndstalan redan på grund härav 

ska lämnas utan bifall. Förhållandevis få privatpersoner har nämligen haft en sådan 

arsenikhalt vid provtagningen att de uppfyllt detta kriterium och alltså ska anses 

skadade. Vidare är det inte i tillräcklig grad bevisat att våtverksslammet bidragit till 

arseniken i miljön i områdena Sica Sica och Alborada på ett sådant sätt att det har 

utgjort en klart mer sannolik källa till de uppmätta halter av arsenik i urinen hos de där 

bosatta privatpersoner som uppfyller kriterierna för skador. Däremot är det bevisat att 

det funnits ett sådant samband beträffande områdena belägna i den förhärskande 

vindriktningen nord och nordost om Sitio F, men detta orsakssamband har inte varit 

adekvat i förhållande till skador hos privatpersoner bosatta i dessa andra områden. 
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Utan stöd i bevisning har tingsrätten inte heller kunnat bedöma om det haft någon 

betydelse att det funnits andra metaller i våtverksslammet. Slutligen har tingsrätten 

ansett att Boliden varit vårdslöst i förhållande till privatpersonerna bosatta i Sica Sica 

och Alborada genom att inte agera då det stått klart att Promel inte haft för avsikt att 

täcka över högen med slam på Sitio F. Vårdslösheten saknar dock betydelse för 

utgången i målet på grund av tingsrättens övriga ställningstaganden.  

 

Sammantaget leder tingsrättens bedömning till att Arica Victims talan helt ska lämnas 

utan bifall. 

 

9.9 Rättegångskostnad 

Varje sida har yrkat ersättning för rättegångskostnad och inte godtagit skäligheten av 

den andra sidans kostnadsyrkande. Boliden har därutöver gjort gällande att Arica 

Victims inte belastats av någon egen kostnad och i vart fall inte bör tillerkännas 

ersättning för sådan eftersom Arica Victims är ett betalningsoförmöget s.k. 

processbolag utan tillgångar. Med hänsyn till utgången i målet saknas dock anledning 

att pröva dessa invändningar som Boliden gjort mot Arica Victims kostnadsanspråk. 

Istället är det Boliden som vinnande part som har rätt till ersättning för sin 

rättegångskostnad. Arica Victims har för sin del överlämnat till tingsrätten att pröva 

skäligheten av Bolidens yrkande. 

 

Enligt 18 kap 8 § rättegångsbalken ska ersättning för rättegångskostnad fullt motsvara 

kostnaden för rättegångens förberedande och talans utförande jämte ombudsarvode 

samt utlägg. Kostnad för bevisningen ingår i utläggsposten.  

 

När det först gäller ombudsarvodet ska beaktas att Boliden anlitade sina ombud i 

början av 2013 och att handläggningen pågått vid tingsrätten sedan september 2013. 

Tvisteföremålet värde har varit över 100 miljoner kronor och målet har rört 

komplicerade sak- och rättsfrågor samt varit av stor betydelse. Den kostnadsräkning 

som Boliden presenterat ger inte anledning till slutsatsen att ombuden lagt ned onödigt 
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arbete och inte heller att ombudsarvodet uppgående till omkring 21 miljoner kronor på 

annat sätt skulle vara oskäligt.  

 

När det gäller utläggen har Boliden begärt ersättning för kostnader avseende Walter 

Shields och Joyce Tsuji med omräknat från USD omkring 8 300 000 respektive    

3 200 000 kr utifrån en uppskattad valutakurs på 8 kr. Det får anses ha varit skäligt att 

Boliden anlitat dessa sakkunniga vittnen. Kostnaderna för dem framstår inte som 

onödiga och det kan inte antas att det skulle ha funnits mindre kostsamma alternativ till 

dessa vittnen. Dessa kostnader, liksom utläggen i övrigt, har därför varit skäligen 

påkallade för att ta tillvarata Bolidens rätt.  

 

Slutsatsen är att Arica Victims ska ersätta Boliden för hela bolagets yrkade 

rättegångskostnad. 

 

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 3 (Dv 401) 

Den som vill överklaga domen kan göra det senast den 29 mars 2018. Överklagandet 

ska vara adresserat till Hovrätten för Övre Norrland men ges in till tingsrätten. 

Prövningstillstånd krävs i hovrätten.  

 

 

 

Christel Lundmark                             Lars Lindblad                                   Staffan Levén 
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ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE – DOM I TVISTEMÅL 

 

Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller ett i 
domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen. 
Skrivelsen ska skickas eller lämnas till tingsrät-
ten. Överklagandet prövas av den hovrätt som 
finns angiven i slutet av domen. 
 

Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten 
inom tre veckor från domens datum. Sista dagen 
för överklagande finns angiven på sista sidan i do-
men. 
 

Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får 
också motparten överklaga domen (s.k. an-
slutningsöverklagande) även om den vanliga ti-
den för överklagande har gått ut. Överklagandet 
ska också i detta fall skickas eller lämnas till tings-
rätten och det måste ha kommit in till tingsrätten 
inom en vecka från den i domen angivna sista da-
gen för överklagande. Om det första överklagan-
det återkallas eller förfaller kan inte heller an-
slutningsöverklagandet prövas.  

 

Samma regler som för part gäller för den som inte 
är part eller intervenient och som vill överklaga ett 
i domen intaget beslut som angår honom eller 
henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte nå-
gon möjlighet till anslutningsöverklagande. 
 

För att ett överklagande ska kunna tas upp i hov-
rätten fordras att prövningstillstånd meddelas. 
Hovrätten lämnar prövningstillstånd om 

1. det finns anledning att betvivla riktigheten av 
det slut som tingsrätten har kommit till,  

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går 
att bedöma riktigheten av det slut som tings-
rätten har kommit till,  

3. det är av vikt för ledning av rättstillämpning-
en att överklagandet prövas av högre rätt, el-
ler  

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva 
överklagandet. 

Om prövningstillstånd inte meddelas står tingsrät-
tens avgörande fast. Det är därför viktigt att det 
klart och tydligt framgår av överklagandet till hov-
rätten varför klaganden anser att prövningstillstånd 
bör meddelas. 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 
uppgifter om 

1. den dom som överklagas med angivande av 
tingsrättens namn samt dag och nummer för 
domen, 

2. parternas namn och hemvist och om möjligt 
deras postadresser, yrken, personnummer 
och telefonnummer, varvid parterna be-
nämns klagande respektive motpart, 

3. den ändring av tingsrättens dom som klagan-
den vill få till stånd,  

4. grunderna (skälen) för överklagandet och i 
vilket avseende tingsrättens domskäl enligt 
klagandens mening är oriktiga,  

5. de omständigheter som åberopas till stöd för 
att prövningstillstånd ska meddelas, samt  

6. de bevis som åberopas och vad som ska styr-
kas med varje bevis. 

Har en omständighet eller ett bevis som åberopas i 
hovrätten inte lagts fram tidigare, ska klaganden i 
mål där förlikning om saken är tillåten förklara an-
ledningen till varför omständigheten eller beviset 
inte åberopats i tingsrätten. Skriftliga bevis som 
inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med 
överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett 
förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska 
han eller hon ange det och skälen till detta. Kla-
ganden ska också ange om han eller hon vill att 
motparten ska infinna sig personligen vid huvud-
förhandling i hovrätten. 
 

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller 
hans/hennes ombud.  

Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten. 
Adress och telefonnummer finns på första sidan av 
domen.  

Om ni tidigare informerats om att förenklad del-
givning kan komma att användas med er i må-
let/ärendet, kan sådant delgivningssätt också 
komma att användas med er i högre instanser om 
någon överklagar avgörandet dit. 
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Hur man överklagar hovrättens avgörande 

______________________________________________________ 

Den som vill överklaga hovrättens avgör-
ande ska göra det genom att skriva till 
Högsta domstolen. Överklagandet ska dock 
skickas eller lämnas till hovrätten. 
 

Senaste tid för att överklaga 

Överklagandet ska ha kommit in till hov-
rätten senast den dag som anges i slutet av 
hovrättens avgörande. 
 
Beslut om häktning, restriktioner enligt 
24 kap. 5 a § rättegångsbalken eller rese-
förbud får överklagas utan tidsbegränsning. 
 
Om överklagandet har kommit in i rätt tid, 
skickar hovrätten överklagandet och alla 
handlingar i målet vidare till Högsta dom-
stolen. 
 

Prövningstillstånd i Högsta domstolen 

Det krävs prövningstillstånd för att Högsta 
domstolen ska pröva ett överklagande. 
Högsta domstolen får meddela prövnings-
tillstånd endast om 

1. det är av vikt för ledning av rätts-
tillämpningen att överklagandet prövas 
av Högsta domstolen eller om 

2. det finns synnerliga skäl till sådan 
prövning, så som att det finns grund för 
resning, att domvilla förekommit eller att 
målets utgång i hovrätten uppenbarligen 
beror på grovt förbiseende eller grovt 
misstag. 
 

Överklagandets innehåll 

Överklagandet ska innehålla uppgifter om 

1. klagandens namn, adress och 
telefonnummer, 

2. det avgörande som överklagas 
(hovrättens namn och avdelning samt 
dag för avgörandet och målnummer), 

3. den ändring i avgörandet som klaganden 
begär, 

4. de skäl som klaganden vill ange för att 
avgörandet ska ändras, 

5. de skäl som klaganden vill ange för att 
prövningstillstånd ska meddelas, samt 

6. de bevis som klaganden åberopar och 
vad som ska bevisas med varje bevis. 

 

Förenklad delgivning 

Om målet överklagas kan Högsta dom-
stolen använda förenklad delgivning vid 
utskick av handlingar i målet, under 
förutsättning att mottagaren där eller i 
någon tidigare instans har fått information 
om sådan delgivning. 
 

Mer information 

För information om rättegången i Högsta 
domstolen, se www.hogstadomstolen.se 
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