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Gruvbranschen 
Bakgrund  

I januari 2019 brast en avfallsdamm vid en gruva i närheten av samhället Brumadinho, Minas Gerias, 
Brasilien.  Olyckan orsakade över 245 dödsfall samt stora negativa miljökonsekvenser.  

Efter katastrofen har en stor grupp av investerare, där även Länsförsäkringar AB ingår, bildat The 
Investor Mining & Tailings Safety Initiative. Syftet med initiativet är att skapa en ny oberoende och 
offentligt tillgänglig internationell standard för avfallsdammar baserat på orsakerna bakom olyckan.  

Det finns för närvarande inget globalt offentligt register över avfallsdammar och inte heller någon 
global rapporteringsstandard. Det har beräknats att det finns cirka  
18 000 avfallsdammar över hela världen, varav cirka 3 500 är aktiva. Utan ett globalt register är den 
exakta omfattningen av riskerna otydlig, och det är oklart vilka företag som har ansvar för vilka 
anläggningar. Initiativet uppmanar därför gruvbolag att offentliggöra uppgifter om de avfallsdammar 
som de ansvarar för. 

Initiativet leds av Church of England och de svenska AP-fondernas Etikråd och representerar en 
grupp med 96 globala investerare med ett förvaltat kapital på 10,3 biljoner dollar.   

Initiativet stödjer FNs globala mål 8, 9 och 12,  

 
 

Förväntningar  

De övergripande förväntningarna i initiativet är: 

• Att gruvbranschen gemensamt utarbetar ett system för övervakning av säkerhet kopplat till 
gruvbolagens avfallsdammar. Det nya systemet ska vara oberoende av bolag och kräva årliga 
revisioner av alla avfallsdammar samt verifiering av att högsta möjliga säkerhetsstandard 
implementeras.  

• Att all rapportering ska offentliggöras genom en databas som ska vara tillgänglig för 
lokalsamhällen, regeringar, civilsamhället och investerarare.  

  



 

  

 

 

 

 

 

Dessutom förväntas varje bolag: 

• Offentliggöra information om alla avfallsdammar där bolaget har något intresse genom 
dotterbolag, partnerskap, joint ventures eller annan juridisk form.  

• Att de offentliggjorda uppgifterna åtföljs av planer för att kommunicera direkt med 
samhällen som kan påverkas av bolagets avfallsdammar.  

Berörda bolag 

655 noterade gruvbolag har kontaktats.  

Utveckling per augusti 2019   

• International Council on Mining & Metals (ICMM) har åtagit sig att sammankalla en global 
oberoende expertpanel.  

• 29 av de 50 största gruvbolagen har publicerat information om avfallsdammar på sina 
hemsidor. Över 50 procent av gruvindustrin har svarat på uppmaningen, och även 20 av de 
22 noterade bolag som är medlemmar av ICMM  
 

Mer information om initiativet finns här: 
https://www.churchofengland.org/investor-mining-tailings-safety-initiative 
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