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Inspel avseende sektorsstrategier för energieffektivisering
Svemin är en nationell branschförening för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige. Antalet
medlemsföretag uppgår till ett 40-tal. Bland medlemsföretagen ingår bland annat gruvföretag,
prospekteringsföretag, kalk- och cementföretag och olika maskin- och entreprenadföretag.
Medlemsverksamheterna förekommer i hela landet, varav gruvorna huvudsakligen är lokaliserade till
norra Sverige och Bergslagen.
Svemin har tagit del av den information om sektorsstrategier som Energimyndigheten presenterat
bland annat vid den allmänna hearingen 25/9 2017. Svemin instämmer i de synpunkter som framförs
av Svenskt Näringsliv angående sektorsstrategier, och framför nedan några ytterligare synpunkter
utifrån vårt branschperspektiv. Synpunkterna nedan har skrivits i samverkan med medlemsföretagen.
Sammanfattande synpunkter
Övergripande om energieffektivisering – Svemin anser att:
•
•
•
•

•

det är självklart att gruv- och mineralbranschen ska bidra till målet om ett energieffektivt
samhälle,
gruv- och mineralbranschen arbetar ständigt för energieffektivisering, men det är nödvändigt
att det sker utifrån marknadsbaserade förutsättningar och flexibilitet vad gäller lösningar,
det är redan idag mycket energieffektivisering som görs på eget initiativ i gruv- och
mineralindustrin – våra medlemsföretag har varit med i PFE, har ett systematiskt arbetssätt
implementerat och har också nyligen initierat större processutvecklingsprojekt
hänsyn måste tas till global klimatnytta - energieffektivisering ska inte ske på bekostnad av
möjligheter till utsläppsminskningar. Att svensk gruv- och mineralindustri använder mycket
energi på ett effektivt och klimatsmart sätt gynnar miljön globalt, jämfört produktion i andra
länder med sämre miljö- och utsläppskrav,
tidsperspektivet är avgörande - rimlig tid behövs för investeringar för att åstadkomma
förändringar och genomföra nödvändiga tekniksprång.

Angående sektorsindelning och sektorsstrategier - Svemin anser att:
•
•

det är positivt och avgörande att utformandet av sektorsstrategier sker i samverkan mellan
berörda aktörer. Konstruktiv dialog behövs mellan politiker, myndigheter och näringsliv om
tidshorisont och förutsättningar för att nå Sveriges högt satta mål,
en sektorsstrategi får inte verka hämmande för utveckling – inte heller i den energiintensiva
basindustrin,
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•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

sektorsstrategier bör skapa förutsättningar för energieffektivitet både i de egna
verksamheterna och i de produkter och tjänster som erbjuds till marknaden.
sektorsstrategier bör stödja det arbete och den utveckling som redan sker på företagen.
arbetet bör utgå ifrån ett fåtal, mer aggregerade sektorer. Inom dessa grupperingar bör
sedan diskuteras vilken nedbrytning i undersektorer – om någon alls – som är lämplig.
det finns områden som är mer tvärsektoriella som bör hanteras koordinerat mellan
sektorerna - i den mån det är möjligt bör man se hur politiska beslut, styrmedel och
målsättningar påverkar hela värdekedjor, samt även andra samhällsmål (ex byggande)
samverkansgrupper för de utvalda sektorerna bör i huvudsak utgöras av aktörer inom den
aktuella branschen - det är viktigt att säkerställa representativa grupper, företag av olika
storlekar, olika typer av verksamheter, osv. I ett senare skede kan det i vissa branscher finnas
behov av dialog även med aktörer utanför branschen, såsom beställare, kunder, mm. Hur
formerna för dessa dialoger utformas bör diskuteras inom ramen för sektorgrupperna.
det övergripande 2030-målet bör inte fördelas på sektorer eller slås fast som bindande
sektorsmål.
fokus måste ligga på energieffektivisering, inte energibesparingar.
tak på energianvändningen i sektorer ska undvikas.
om mål kopplas till energieffektivisering finns risk att det blir kontraproduktivt och slår mot
övergång till förnybara energikällor - fokus på energieffektivisering som skulle kunna uppnås
mer kostnadseffektivt genom ökad användning av förnybart riskerar att utebli om medel
istället prioriteras till energieffektivisering,
ifall att mål skulle sättas på sektorsnivå finns risk för snedvridande effekter givet att olika
delar av samhället går i olika takt, till exempel kan BNP sjunka men en industri har ökad
tillväxt – detta bör beaktas.
alla sektorer påverkas på olika sätt av omständigheter och regelverk utanför Sverige, såsom
EU-lagstiftning, målsättningar med mera. Därför behövs också ett internationellt perspektiv i
arbetet med sektorsstrategierna, med utblick kring vad som händer utanför Sverige.
det får inte riskera att bli omfattande krav på uppföljning och rapportering kopplade till
sektorsstrategier
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