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1 Inledning
SveMin är branschorganisationen för det svenslfa grUVlflustret, med andra ord för
landets ledande gruvbolag och mineralproducenter, framstående svenska utrustnings
och processföretag samt aktiva service- och prospekteringsföretag. Tillsammans
bygger vi en gruvnation i väridskiass.
Verksamheten bedrevs fram till och med 2012 genom lndustriarbetsgivarna i Sverige Service AB, men
efter Industriarbetsgivarnas omorganisation till renodlad arbetsgivarorganisation är SveMin AB sedan
1 januari 2013 ett självständigt servicebolag till branschorganisationen SveMin. SveMin organiseras
med ett kansli som tillhandahåller expertkompetens inom prioriterade omräden, administration och
ledning.
Sverige är Europas största gruvland och vi har inte bara en stark export av råvaror, vi
exporterar även framgångsrik miljöteknik och gruvutrustning över hela världen.
SveMin har under 2015 arbetat med att bevaka och verka för att förutsättningarna för
en väl fungerande gruv- och mineralnäring i Sverige ytterligare förbättras och på så
sätt även bidrar till att det svenska gruvklustrets position globalt förstärks. SveMin har
samverkat aktivt med företag, departement, myndigheter, branschorgan, akademi och
andra sakägare. Arbete har i huvudsak utförts i Sverige men regelbundna globala
kontakter sker, framförallt inom EU och via branschorganisationen Luromines.
Omvärldens stora behov av metaller skapar möjligheter för gruvverksamhet och tillväxt men en
överutbudssituation som har eskalerat under 2015, framförallt på järnmalm, har skapat sjunkande
priser. Gruvföretagen har under året arbetat mycket med att anpassa sig till dessa förutsättningar.
Tillgången till kapital för prospektering har kraftigt minskat varför antalet prospekterande
medlemsföretag har minskat.
För att kunna öka antalet medlemmar har SveMin arbetat med att förtydliga sitt budskap och
tydliggöra medlemsnyttan både på lång och kort sikt. En översyn av avgiftsmodellen för medlemskap
i organisationen har också genomförts för att stärka detta.
SveMins styrelse har haft fyra möten under året varav ett har fokuserats på visions- och
strategifrågor. Visionen “En svensk gruv- och mineralnäring i världsklass” ska genomföras med det
långsiktiga perspektivet år 2050. Arbete med tre framgångsfaktorer ska möjliggöra mål och vision.
SveMins med lemsföretag ska vara:
•

En fundamental näring i samhället

•

Ledare inom teknisk utveckling

•

En ansvarsfull samhällsbyggare
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2 SveMins 2015

—

i korthet

Januari

Framtidens Gruv- & Mineral (Stockholm)
Hållbarhetsnätverket grundas, workshop i samarbete med Jernkontoret och
lndustriarbetsgivarna (Stockholm)

Februari

Industridagen och Industrirådsarrangemang (Södertälje)

Mars

Opinionsundersökning “Förtroendet för gruvnäringen”

April

Workshop SSR

Maj

Gruvnäringens utbildningsprogram, del 1 (Stockholm),
Workshop prospektering länsstyrelsen (Luleå och Skellefteä),

—

SveMin (Kiruna)

Seminariedag “Bransch i balans”. 1 samarbete med lndustriarbetsgivarna (Stockholm)
Hej Industrin! (Kiruna)
Gruvnäringens utbildningsprogram, del 2 (Kiruna)
General Assembly, Euromines (London)
Kurs “Dammsäkerhet för chefer” (Arlanda)
Juni

Frukostseminarium 1 Riksdagens gruv- & stålnätverk,
Gruvnäringens utbildningsprogram, uppsamlingsheat (Stockholm)

Juli

Almedalen

Augusti

Workshop Mineraistrategin uppdrag 3 (Storforsen)

September

Frukostseminarium Il Riksdagens gruv- & stålnätverk (Stockholm)
SveMins strategimöte med kommittéordförandena och styrelsen (Örebro)

Oktober

SveMins miljökonferens (Uppsala)
Seminarium kompetensförsörjning med bl.a. arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
(Stockholm)
Gruvornas EU-ETS information, Näringsdepartementet

November

Gruvnäringens utbildningsprogram, del 3 (Skellefteå)
Seminarium Hållbart företagande, i samarbete med Jernkontoret och
lndustriarbetsgivarna (Stockholm)
SveMins arbetsmiljöseminarium (Luleå)
SveMins höstmöte (Stockholm)
General Assembly, Euromines (London)

December

Bergforsk Top Management möte (Luleå)
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3 Fokusområden
Fokusområden är prioriterade av styrelsen och innehåller aktiviteter baserade på tillväxtvisionen och
mineralstrategin med åtgärder avgränsade tid för att uppfylla dessa.

3.1 Effektivare tillståndsprocesser
Mål: Skapa förutsägbara, snabba och rättssäkra tillståndsprocesser med effektiva, ändamålsenliga
och rimliga miljökrav.
Arbetet för att få effektiva och ändamålsenliga tillståndsprocesser med relevanta och rimliga
miljökrav har skett i nära samarbete med medlemsföretagen. Ett effektivt och relevant förfarande är
till fördel för både företagen, prövningsmyndigheterna och andra parter som involveras i processen.
Omvänt är utdragna tillståndsprocesser resurskrävande för alla inblandade. Långa
handläggningstider och svärförutsebara prövningar skapar osäkerhet och komplicerar företagens
möjlighet att utveckla sina verksamheter, inklusive uppgradering av teknik och metoder som är
bättre ur miljö- och energisynpunkt. 1 arbetet ingår att följa utvecklingen av ny lagstiftning inom
Sverige och EU. 1 det arbetet ingår bäde deltagande i olika samverkansgrupper som berörs av aktuella
frågor och att för branschens räkning svara på remisser avseende förslag till nya och ändrade regler.
Viktiga remisser och utredningar som behandlats under året är bland annat Naturvårdsverkets remiss
avseende Prövningsvägledning för kompensation vid förlust av naturvärden, Miljödepartementets
remiss avseende Vägar till ett effektivare miljöarbete (“miljömyndighetsutredningen”),
vattenmyndigheternas samrådsmaterial för förvaltningscykeln 2015-2021, Naturvårdsverkets
redovisning av regeringsuppdrag om översyn av tillsynsansvar över förorenade områden och
Naturvårdsverkets fördjupade utredning av de 16 miljökvalitetsmålen.
Miljömyndighetsutredningens slutbetänkande och de slutsatser som presenterats följdes upp dels i
form av ett seminarium och debatt i Almedalen, dels ett frukostseminarium i riksdagens Gruv- och
stå Inätverk.
Förändringar som innebär effektivare tillständsprocesser tar tid att genomföra och effekten av gjorda
insatser är svår att mäta. Det återstår ännu mycket arbete för att nå det uppsatta målet.
Under året har mycket arbete också lagts ned på revidetingen av SGU:s vägledning för prövning av
gruvverksamhet. SveMin medverkar i samtliga “skrivargrupper” för de avsnitt som ska ses över.
SveMin är också representerat i projektets arbetsgrupp och styrgrupp. Övriga deltagare är från olika
myndigheter. Arbetet ska redovisas till Näringsdepartementet under våren 2016.
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3.2 Tillgång till mark
Mål: Skapa tillgång till mark via en respektfull dialog där sakägares olika behov och ståndpunkter
beaktas och lösningar tas fram som så långt som möjligt tillgodoser berörda intressenters
behov.

l maj träffade SveMin och flera representanter från medlemsföretagen länsstyrelserna i Västerbotten
respektive Norrbotten. Syftet med mötet var framförallt att utbilda och informera för att öka
förståelsen för och kunskapen om prospektering i allmänhet. Sammanfattningsvis var mötena
givande både för att utbyta information och för att förstå hur de olika länsstyrelserna arbetar.
Under 2014 fortsatte dialogsamarbetet med SSR, Svenska Samers Riksförbund. Det har hållits flera
möten med SSR för att inledningsvis lära känna varandras näringar och i förlängningen skapa
förtroende och ett konstruktivt samtalsklimat. Ett givande tvådagarsmöte hölls i Kiruna, med besök
både på en plats för pågående prospektering och hos Laevas sameby.
Under våren och sommaren hölls också några möten och en workshop med Länsstyrelsen i
Norrbotten med anledning av länsstyrelsens regeringsuppdrag (inom mineraistrategin) att öka
samverkan mellan ren- och gruvnäring. Strax före årsskiftet fick SveMin möjlighet att lämna
synpunkter på länsstyrelsens utkast till rapport från uppdraget. Som framgår av SveMins
kommentarer på rapporten förtjänar uppdragets genomförande en hel del kritik.
Regeringens beslut om nya Natura 2000-områden på norra Gotland mitt under pågående
tillståndsprocess har stor principiell betydelse och är en besvikelse. SveMin har varit mycket
engagerade i ärendet och ser anledning till stor oro för kommande projekt. Regeringens agerande
kan starkt ifrågasättas ur rättssäkerhetssynpunkt.

3.3

Långsiktigt hållbar gruvnäring

Mål: Effektiv samordning av hållbarhetsfrågor.

Under året har ytterligare ett område lagts till SveMins klimat- och miljöarbete: hållbarhet. Med
hällbarhet avses ekonomi, miljö, sociala frågor inklusive respekt för mänskliga rättigheter och
antikorruption. Frågorna har aktualiserats allt mer bland annat med anledning av de ökande kraven
på hällbarhetsredovisning.

Den 21 januari hölls en workshop gemensamt anordnad av Jernkontoret, SveMin och
lndustriarbetsgivarna för att tillsammans utforma ett Hållbarhetsnätverk. Syftet med nätverket är att
utbyta erfarenheter om hållbarhetsarbete och att diskutera om/hur företagen och
branschorganisationerna kan samverka i frågor som rör hållbarhet. Inbjudna från företagen är alla
som arbetar med hållbarhetsfrågor och särskilt riktat mot hållbarhetschefer, miljöchefer och
motsvarande. Under hösten hölls ytterligare ett möte med Hållbarhetsnätverket.
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4 SveMins övriga arbetsområden
Utöver ovan nämnda fokusområden arbetar SveMin med frågor baserade på branschens ständiga
behov av bevakning, reaktion liksom proaktiv päverkan.
SveMins arbete är organiserat i olika Ifommittéer, där medlemsföretagen är representerade.
Respektive ordförande kommer från ett av företagen och en specialist frän SveMin deltar som
sekreterare. Under verksamhetsåret 2015 fanns kommittéer för miljö, energi, prospektering,
arbetsmiljö (GRAMKO) och kompetensförsörjning samt en kommunikationskommitté. Företagens
engagemang i arbetet var omfattande och är avgörande för branschorganisationens resultat.
Under 2015 utarbetades verksamhetsplaner för samtliga 6 kommittéer som har godkänts av SveMins
styrelse. 1 dessa planer har kommittéerna tagit fram de åtgärder som krävs för branschens utveckling
inom respektive område. Verksamhetsplanerna har perspektivet 1 respektive 3 år. Varje kommitté
har tagit fram och drivit olika objekt med inriktningen att skapa en långsiktig hållbar utveckling för
branschen. Hällbarhetens alla tre perspektiv ska beaktas, ekonomi, samhälle och miljö.
Efter behov kan arbetsgrupper utses på beslut av Icommittéerna, och under 2015 har exempelvis
rennäringsgruppen varit mycket aktiv.
Mänga av de ämnesområden och frågeställningar som SveMin hanterar har lotsats via kommittéerna
som fungerar som styrgrupp. Frågorna har varit av olika typ:
•

Bevakning av ny lagstiftning inom Sverige och EU. Material förbereds inför möten med t,ex.
politiker, EU eller andra myndigheter.

•

Remissarbete.

•
•

Framtagning av rekommendationer och handledningar baserat på lagar och etiska regler.
Erfarenhetsutbyte mellan företagen, kan vara i form av konferenser och seminarier.

•

Långsiktiga utvecklingsprojekt.

4.1 Arbetsmiljö
Mål: Arbetsplatserna är fria från olycksfall och arbetsrelaterad ohälsa. Lagar och förordningar inom
arbetsmiljöområdet är skäliga, praktiska och möjliga att uppnå.
Ett ständigt förbättringsarbete pågår för att skapa säkrare och hälsosammare arbetsplatser. Inom
gruvbranschen sker ett kontinuerligt samverkansarbete för att utbyta erfarenheter, ta fram riktlinjer
och verktyg för att underlätta förbättringsarbetet. Samverkan och benchmarking sker nationellt,
internationellt (EU) och med andra branscher. Under året har också Cecilia Andersson (SveMin)
fortsatt verkat som ordförande Euromines Health & Safety Committee.
Årets arbetsmiljöseminarium ägde rum den 18 november i Luleå. Temat för årets konferens var
“Entreprenörssäkerhet”. Dagen bjöd på intressanta exempel och diskussioner hur säkerhetsarbetet
vid entreprenadarbeten kan genomföras i samverkan mellan beställarföretag och entreprenör, vilka
brister som finns idag och hur vi tillsammans ska skapa säkrare arbetsplatser. Seminariet lockade
drygt 300 deltagare.

IQ
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Under seminariet delades också SveMins arbetsmiljöpris ut. 1 år gick det till Edor Lövgren,
skyddsombud och maskinoperatör, Bergteamet. Frän motiveringen: “Genom sin roll som
skyddsombud och operatör på Raise Boringmaskiner har Edor visat ett stort engagemang då det
gäller arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet både inom Bergteamet och på arbetsplatser ute hos
uppdragsgivare”.

4.2

Energi och klimat

Mål: En förutsägbar tillgång till och kostnad för energi som medger internationell konkurrenskraft 1
medlemsföretagen.
SveMins energi- och klimatarbete har i huvudsak haft fyra fokusområden:
4.2.1

Utsläppshandel EU-ETS

Inför översynen av kommande handelsperiod EU-EIS 2021-2030 har vi arbetat med följande
målsättningar:
•

så stor fri tilldelning som möjligt genom bibehållen status carbon leakage list och fördelaktig
benchmarksystem för medlemsföretagen,

•

minimera ökade indirekta kostnader genom kompensation för indirekt päverkan på elpriset
av ETS.

4.2.2

EU-arbete

Ökat inflytande på Euromines och Eurometaux arbete genom aktivt kommittéarbete och genomfört
en gemensam ECOFYS-studie för att utreda konsekvenserna av det kommande EU-ETS-förslaget för
samtliga sektorer inom den europeiska gruvbranschen.
4.2.3

Minskat fossilberoende inom produktion och transport

Här har fokus varit att skapa medvetenhet hos medlemsföretagen om förändrade förutsättningar och
att utreda möjligheter i branschen. Vi har också skapat en positiv bild av branschens medvetenhet
genom medverkan i förstudien Arktisk Elväg.
4.2.4

Kostnader för styrmedel

Målsättningen är att kostnader för styrmedel på energiområdet inte ska leda till ökade kostnader för
medlemsföretagen jämfört med beslutad nivå för 2015. Vi har därför bevakat och påverkat förslag i
budgetpropositionen, bevakat eventuella förändringar i EU:s/Sveriges syn på
metallurgiska/mineralogiska undantaget genom kontakter på departement. Genom remissvar och
aktivt lobbyarbete lyckades vi avstyra ett nationella utsläppskrav på stora arbetsmaskiner.
Aktiv samverkan har också bedrivits genom medverkan i SKGS arbetsgrupp och Svenskt Näringslivs
referensgrupp för energi och klimat.

1
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4.3

Forskning och utveckling

Mål: Upprätthålla och utveckla väridsledande teknik för alla förädlingsled vid mineral- och
gruvproduktion.
Arbete med och planering av FoU- och innovationsfrågor sker främst genom samverkan med
Bergforsk i Luleå. Genom deltagande i Bergforsk styrelse upprätthåller SveMin kunskap om de
aktiviteter som sker inom området. Diskussion förs hur arbetsuppgifter fördelas mellan Bergforsk och
SveMin. SveMin arbetar framförallt med policy, reglering och “best practice” medan Bergforsk
hanterar innovation, forskning och högre utbildning. Arbetsuppgifterna går varandra varför en bra
uppdatering krävs av varandras arbete. Under 2015 har beslutats om en mer strukturerad samverkan
mellan Bergforsk och SveMin. Arbetet har startats med gemensamma genomgångar av respektive
kommittés planer och det diskuteras hur pågående och nya utlysningar och EaU-program kan stötta
arbetet.

4.4 Prospektering
Mål: Utveckla kunskap om och tillgång till mark för prospektering och gruvdrift. Utveckla respektfulla
sam verkansformer med olika sak- och markägare.
Prospekteringstakten har sjunkit i landet under 2015. Många små prospekteringsföretag har svåra
tider och antalet deltagare i Prospekteringskommittén har tyvärr minskat under året. Ett
kontinuerligt arbete för att säkerställa fortsatt tillgång till mark för att kunna utföra prospektering är
kärnfrågan i kommitténs arbete.
Prospekteringskommittén har tillsatt en arbetsgrupp för att revidera SveMins
prospekteringsvägledning. Arbetet innebär ett rejält omtag och den tidigare vägledningen för
prospektering har slagits samman med vägledning för prospektering skyddade område.
Målsättningen är att både höja standarden vid prospekteringsarbeten och att öka förståelsen för vad
prospektering är. Visionen är “best practice”; att alla prospekteringsföretag i Sverige så småningom
är medlemmar i SveMin och bedriver ansvarsfull och bra prospektering, med tillämpning av SveMins
vägledning som är erkänd av sakägare och myndigheter.

4.5

Kommunikation

Mål: Den interna och externa kommunikationen ska vara proaktiv och imageskapande.
Kommunikationsåret 2015 har speglats av det pressade läget för SveMins med lemsbolag, efterspelet
till Northlands konkurs 2014, den intensiva debatten kring Natura 2000-frågan på norra Gotland och
ett allt mer allmänt ifrågasättande av gruvverksamheter.
Det har också varit ett år då arbetssätt och samarbeten har börjat hitta sina former på allvar och
under året inleddes bland annat arbete med sociala medier, främst med närvaro på mikrobloggen
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Iwitter. Ny grafisk profil togs fram och en ny hemsida hand lades upp. Allt för att förse branschen
med tydliga och enhetlig avsändare.
Under året genomfördes för första gången “Gruvnäringens utbildningsprogram” för
riksdagsledamöter, en serie tre delar med grundläggande kunskap om branschens förutsättningar
och utmaningar.
Inom ramen för samarbetet Industrin tar matchen deltog SveMin liksom LKAB och Cementa
temadagen “Hej industrin!” i syfte att visa industriverksamheter för barnfamiljer. Besöken på LKAB
och Cementa blev de två populäraste.
Under Almedalsveckan 2015 arrangerade SveMin ett välbesökt seminarium, “Bunge, barrikader och
bångstyrig byräkrati” om Miljömyndighetsutredningens slutbetänkande. Flera av SveMins
medarbetare deltog även vid seminarier anordnade av andra arrangörer. Därutöver hölls en
nätverkskväll för olika beslutsfattare gemensamt med Jernkontoret.
1 samarbete med Jernkontoret har arbetet med Riksdagens gruv- och stålnätverk återuppväckts. Tvä
frukostseminarier i riksdagen har arrangerats.
1 slutet av året inleddes ett samarbete med PR-byrån Westander för att stärka SveMins
hållbarhetskommunikation.

4.6

Kompetensförsörjning

Mål: Medlemsföretagen har tillgång till den personal de behöver.
Under året har kommittén etablerat samverkan med Arbetsförmedlingen, detta främst för att
effektivisera arbetet med inventering av gruvbolagens kompetensbehov, på kort och lång sikt. AF
bistär även med inventering av utbildningar på högskole- och universitetsnivå. SveMin har varit
delaktiga i projektet Attraktiv gruva (en förstudie) samt i det industrigemensamma valideringsarbete
som har pågått under året.
SveMin har vidare varit aktiva i arbetet inom Industrins utvecklingsråd och har deltagit i de
industrisamtal som har varit under äret (fyra st.)
1 september besökte vi Bolidens anläggning i Odda (Norge) för att titta pä hur man där arbetar med
lärlingsutbildning.
Arbetet med informationsmaterialet MyMine fortsätter, detta har gjorts i samverkan med
kommunikationskommittén.
SveMin har under året varit delaktiga i det uppdrag som SGU har för att informera och intressera
allmänhet och ungdomar för geologi. Detta har framför allt skett genom representation i styrelsen
för Geologins Dag men SveMin har även deltagit i andra sammankomster inom ramen för uppdraget.
SveMin har också aktivt deltagit i arbetet med YH-utbildningar till bergarbetare och kontinuerligt följt
utvecklingen av utbildningscentrat Gruvorten i Garpenberg.

fl
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SveMin finns representerade i Skolverkets nationella programråd samt i olika grupperingar för
yrkeshögskolans utbildningar. SveMin arbetar även med att komma in i grupperingar på högskole
och universitetsnivä (främst Luleå Tekniska Universitet och Bergsskolan Filipstad) och har en plats i
Arbetsförmedlingens branschråd.

4.7 Yttre miljö
Mål: Svenska och europeiska lagar och regelverk inom miljöområdet är rimliga och ändamålsenliga.
Liknande nivå på miljökrav gäller i konkurrentländer.

Svensk gruv-, mineral- och metallindustri har god kunskap om branschens miljöpåverkan och
genomförda skyddsåtgärder är av hög internationell standard. Branschen är aktiv i utvecklingen av
förbättrade och kostnadseffektiva lösningar inom prioriterade områden.
SveMins miljökonferens 2015 genomfördes 7-8 oktober i Uppsala (i anslutning till SGU). Teman var
efterbehandling och vattenhantering. Dagen avslutades med en paneldebatt med representanter för
bl.a. Naturskyddsföreningen. Studiebesöket den 8 oktober gick till SFR i Forsmark.
EU-domstolen meddelade i somras en dom angående tillämpningen av miljökvalitetsnormer för
vatten och tolkningen av det så kallade “lcke-försämringskravet”. Domen etablerar en sträng
tillämpning av vattenlagstiftningen och kommer att få stor betydelse för kommande
tillståndsprövningar. SveMin har i samarbete med övriga branscher låtit utreda en rad rättsliga frågor
med anledning av domen. Vi har också gemensamt inlett en dialog med departement och
myndigheter om nödvändiga ändringar i den svenska implementeringen av regelverket för vatten.
1 september deltog vi vid länsstyrelsernas träff för gruvhandläggare. På agendan stod bland annat
Natura 2000 och Miljökvalitetsnormer för vatten.
SveMin har aktivt medverkat i framtagandet av Naturvårdsverkets förslag till vägledning för hur man
kan hantera ekologisk kompensation i tillståndsärenden. Den remissversion som presenterades före
sommaren var dock en besvikelse. 1 vårt remissvar framförde vi allvarlig kritik bland annat mot hur
Naturvårdsverket blandar lagkrav och eget tyckande.
Vi bidrog under året med underlag till Riksrevisionens utvärdering av systemet med ekonomiska
säkerheter och i vilken mån det begränsar risken att samhället får stå kostnaden för efterbehandling.
Riksrevisionens rapport presenterades i början av 2016.
4.7.1

Dammsäkerhet

Att dammsäkerhet är ett område som ständigt måste stå i fokus blir vi dessvärre ständigt påminda
om. 1 början av året kom rapporten från expertgranskningen av dammbrottet vid gruvan Mount
Polley i Kanada (augusti 2014), och i november 2015 hände ytterligare en mycket allvarlig
dammolycka, den här gången i Brasilien. Vi bevakar och sprider information som kommer fram.
SveMin arrangerade i maj en endagskurs på tema dammsäkerhet för chefer med
dammsäkerhetsansvar hos medlemsföretagen.
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Under 2015 har SveMins Dammsäkerhetsgrupp planenligt genomfört GruvRlDAS-revisioner hos två
med e m sfö retag.
Ett arbete med en anpassning av de svenska riktlinjerna för flödesdimensionering till de förhållanden
som gäller vid gruvdammar har under äret inletts i samarbete med berörda myndigheter.
4.7.2

Aktuella miljöfrågor inom EU-arbetet

Ett omfattande arbete med att revidera Kommissionens BAT (Best Available Technology)-vägledning
för hantering av gruvavfall pågår. SveMin deltar aktivt i arbetet. Dels i rollen som samordnare av
bidragen frän svensk industri, dels som medlem i Euromines expertgrupp. Enligt vår uppfattning är
inställningen frän ansvariga tjänstemän på Kommissionens Joint Research Center i Sevilla mycket
bekymmersam. Man är mycket fokuserad på kvantifierbara och jämförbara data. Uppenbarligen med
en ambition att definiera acceptabla utsläppsniväer från hantering av gruvavfall. SveMin har författat
ett brev som motiverar varför det inte är en framkomlig väg. Brevet har undertecknats av SveMin,
FinnMin och Norsk Industri.
Kommissionen har initierat en utvärdering av Fågeldirektivet och Habitatdirektivet, dvs regelverket
för Natura 2000. Vi har lämnat underlag via Euromines och deltog i början av sommaren vid ett möte
på Naturvårdsverket med Kommissionens konsult. Vår huvudsakliga kritik har handlat om bristen på
avvägningar mellan olika samhällsintressen, bristen på förankring med berörda och bristen på
transparens i processen. Den rapport med konsultens preliminära slutsatser som presenterades
under hösten tog dock mycket lätt på den kritik som framförts från industri- och markägare. Arbetet
fortsätter under 2016.
Kommissionen har inlett en studie som avser att sammanställa information om hur tillståndsgivning
för prospektering och gruvdrift regleras och hanteras i berörda medlemsstater. En bakgrund är de
diskussioner som förts om en EU-gemensam “Minerallag”. Frågan bevakas via Euromines.
Kommissionens paket på temat Cirkulär ekonomi presenterades i slutet av året. Vårt viktigaste inspel
i den internetkonsultation som genomfördes under året handlade om att tydliggöra att det inte råder
någon motsättning mellan gruvdrift och återvinning av metaller. Återvinning lfommer under
överskådlig tid inte att räcka för att fylla samhällets behov av råvaror, dvs att det finns ett fortsatt
behov av både malmbaserad och skrotbaserad metallproduktion. Något som också konstateras i den
handlingsplan som presenterades i december.
Bland andra EU-frågor som vi aktivt bevakat under året kan nämnas:
•
•
•
•
•

Skärpta utsläppskrav för arbetsfordon och mobila maskiner
Ekologisk kompensation, ett förslag till vägledning väntas inom kort
Miljöansvarsdirektivet, potentiell revidering
EU:s ratificering av Minamatakonventionen om kvicksilver
Euromines Policy Committe har tagit initiativ till att samla och sammanställa information från
medlemmarna om gruvbranschens bidrag till samhälle och hållbar utveckling
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Förvaltningsberättelse
Medlemmarna Föreningen för gruvor, mineral- och metaliproducenter i Sverige (SveMin) är
företag som bedriver eller har bedrivit prospektering eller mineral/metallutvinning i Sverige
eller därmed sammanhängande verksamhet. Dessutom är Gruvornas Arbetsgivareförbund
(GAF) medlem i SveMin.
SveMin som är en branschförening är medlem Föreningen Svenskt Näringsliv.
Föreningens ändamål är att tillvarata frågor av gemensamt intresse för medlemmarna,
och upprättahålfa samband mellan föreningen, medlemmarna och Föreningen Svenskt
Näringsliv. Utöver Gruvornas Arbetsgivareförbund har SveMin 42 medlemmar.
Föreningen har inga anställda. All verksamhet bedrivs genom det helägda servicebolaget SveMin AB.
Styrelsen har under året hållit fem sammanträden.

Styrelse utsedd av årsmötet
Ordinarie årsmöte hölls den 20 maj 2015.

Styrelseledamot
Lennart Evrell, ordförande
Per AhI, verkstallande direktör

Lars-Erik Aaro, tt om 8 sept 2015)
Jan Moström
Matts Berge
Bo-Göran Johansson
Jarkko Kaplin
Grete Solvang Stoltz
Per Storm ft om 8 sept 2015)
Bengt Sundelin

Företag
Boliden AB
SveMin, VD
LKAB
LKAB (tidigare Boliden Mineral AB)
Sandvik Mining and Construction Sverige AB
Atlas Copco Rock Drills AB
Nordkalk AB
LKAB
Copperstone Resources AB (tidigare Kopparberg Mineral AB)
Zinkgruvan Mining AB

Representation i Svenskt Näringslivs styrelse
Styrelseledamot Svenskt Näringslivs styrelse har varit Lennart Evrell.

Stämmoombud i Föreningen Svenskt Näringsliv
Till stämmoombud i Föreningen Svenskt Näringsliv 2015 utsågs: Lennart Evrell, Per AhI, Lars-Eric Aaro,
Matts Berge, Bo-Göran Johansson, Jarkko Kaplin, Jan Moström, Grete Solvang Stoltz, Per Storm och
Bengt Sundelin.
Medlems- och serviceavgift
Koncernens intäkter utgörs framförallt av medlems- och serviceavgifter från SveMins
medlemsföretag. Under 2015 har avgifterna finansierat verksamheten inom de fokusomräden
som beskrivs nedan vid verksamheten 2015.

Organisation och personal
Under 2015 har koncernen varit bemannat med 6 tjänster inom branschjuridik, yttre miljö och energi,
EU-frågor, kommunikation samt ledning och administration. Härutöver köper SveMin tjänster inom
arbetsmiljöområdet och kompetensförsörjning.
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Förslag till vinstdisposition
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel,
kronor 1 254 037, disponeras enligt följande:
1 254 tkr

Balanseras ny räkning

1 254 tkt

Summa
Koncernens fria egna kapital uppgår till 4 176 tkr.
Ingen överföring till bundna reserver föreslås.
Vad beträffar förbundets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

Resultaträkning koncernen
-

Belopp tkr

Not

2015-01-01
2015-12-31

2014-01-01
2014-12-31

Nettoomsättning

1

18 789

18 845

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

2

-6 829
-10 808
1 152

-7 176
-9 254
2 415

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från finansiella investeringar
Resultat efter finansiella poster

1 152

1
2 416

Resultat före skatt

1 152

2 416

Skatt på årets resultat
Årets resultat

—

-417

-791

735

1 625

t
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Balansräkning koncernen
-

Belopp i tkr

Not

2015-12-31

2014-12-31

706
640
459
142
1947

1090
41
519
9
1659

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

8823

$206

Summa omsättningstillgångar

10 770

9 $65

SUMMA TILLGÅNGAR

10 770

9 $65

Kassa ochbank

Balansräkning koncernen
-

Not

Belopp i tkr

2015-12-31

2014-12-31

$63
863

504
504

3 441
735
4176

2 175
1 625
3800
4304

EGET KAPITAL OCH SKULDER
4

Eget kapital
Bundet eget kapital

Bundna reserver
Fritt eget kapital

Fria reserver
Årets resultat

5039

Avsättningar
Avsättningar för uppskjuten skatt

101
101

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Pågående arbete för annans räkning
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

—

—

195
2 189
5630

2 553
98
435
187
2 288
5561

10 770

9 865

2015-12-31

2014-12-31

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

3 156
90
—

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser koncernen
-

Belopp i tkr

/
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Resultaträkning moderföreningen
-

Belopp i tkt
Med lemsavgifter

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Rörelseresuftat
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Årets resultat

Not

2015-01-01
2015-12-31

2014-01-01
2014-12-31

2 167

2 203

2167

2203

-2 034

-1 960

133

243

—

133
—

133

1
244
—

244

/
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Balansräkning moderföreningen
-

Not

Belopp i tkr

2015-12-31

2014-12-31

50

50

50

50

2 231
41

1 199
41
188
2
1430

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

3

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

—

2
2274
943

754

Summa omsättningstillgångar

3 217

2 184

SUMMA TILLGÅNGAR

3 267

2 234

2015-12-31

2014-12-31

Kassa och bank

Balansräkning moderföreningen
-

Not

Belopp / tkr

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Sundet eget kapital

504
504

504
504

1 121
133
1254
1758

877
244
1121
1625

1 509
1 509

609
609

3 267

2 234

Bundna reserver
Fritt eget kapital

Balanserad vinst
Årets resultat

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbeta Ida intäkter
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser moderföreningen
-

Belopp / tkr

2015-12-31

2014-12-31

Ställda säkerheter

inga

inga

Ansvarsförbindelser

inga

inga

/
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Noter med redovisningsprinciper och boksiutskommentarer
Belopp i tkr om inget annat anges
Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enlighet med Årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens
anvisningar och allmänna råd.
Värderingsprinciper m m
Fordringarna upptas till de värden varmed de beräknas inflyta.
Övriga tillgångar, samt skulder har värderats till anskaffningsvärden.
Skatt

Koncernens totala skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt för skatt (22%) på
period iserin gsfo nde r.
Koncernredovisning
Koncernredovisning har upprättats i enlighet Årsredovisningslagens bestämmelser.
Koncernredovisningen omfattar förutom moderföreningen, det till 100% ägda dotterbolaget SveMin AB.
Koncernuppgifter

Föreningen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige äger 100% av dotterbolaget
SveMin AB, 556907-7125.
Av moderföreningens totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 73% av inköpen och
0% av försäljningen dotterbolaget SveMin AB.
Noti

Nettoomsättningens fördelning
2015-01-01
201 5-12-31

2014-01-01
2014-12-31

15396
1
779
1 760
126
726
18 789

15793
1
919
1 306
100
726
18 845

Koncernen
Nettoomsättning per väsentligt intäktsslag

Medlems- och serviceavgifter från medlemsföretag
Medlemsavgift frän Gruvornas Arbetsgivareförbund
Kurs- och konferensavgifter
Service övriga närstående intressenter
Erhållna bidrag, projekt
Övrigt

p
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Not 2

Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

2015-01-01
2015-12-31

varav
män

6
6
6

50%

2014-01-01

varav

2014-12-31

män

5
5
5

40%

Dotterföretag

Sverige
Totalt i dotterföretag
Koncernen totalt

50%
50%

40%
40%

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2014-01-01-2014-12-31

2015-01-01 -201 5-12-31
Läner ach
ersättningor

Moderföretaget
Dotterföretag

—

4 398

5 543

4 398

(varav pensionskastnad)

Not 3

Sociala
kostnader

Löner och
ersättningar

—

—

—

5 543

3 643

4 $32

(1 721)

(2 094)

(varav pensionskostnad)

Koncernen totalt

Sociala
kostnader

3 643

4 $32

(1 721)

(2 094)

Andelar i koncernföretag
2015-12-31

2014-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början

50

50

Redovisat värde vid periodens slut

50

50

Spec av moderförbundets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag
Da tterföretag / Org nr / Säte

Antal

Andel

Bakfärt

andelar

i ¾ 1)

värde

500

100%

50

SveMin AB, 556907-7125, Stockholm
1) Ågarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstammer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.

Not 4

Eget kapital

Koncernen
Utgående balans enligt balans
räkningföregåendeår
Förskjutning mellan bundet
och fritt eget kapital
Årets resultat

Vid årets slut

Moderfärbundet
Vid årets början
Årets resultat

Vid årets slut

Bundna
reserver

Fritt eget
kapital

504

3800

359

-359
735

863

4 176

Bundna
reserver
504

Fritt eget
kapital
877
133
1 254

504
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Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Föreningen för gruvor, mineral- och metaliproducenter Sverige, org. nr 802001 -2582

Rapport om årsredovisningen och
koncernredovisningen
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredo
visningen för Föreningen för gruvor, mineral- och metallprodu
center i Sverige för är 2015.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för
ärsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för att upprätta en ärsredovisning och koncernredovisning som
ger en rättvisande bild enligt ärsredovisningslagen och för den
interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och
koncernredovisning som inte innehåller väsentligen missvisande
uppgifter, vare sig det skulle bero pä oegentligheter eller på fel.
Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och koncern
redovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisio
nen enligt International Standards on Auditing och god revisions
sed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska
krav samt planerar och utför revisionen för att uppnä rimlig
säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte in
nehåller väsentligen missvisande uppgifter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovis
ningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder
som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för
väsentligen missvisande uppgifter, vare sig det skulle bero pa
oegentligheter eller pä fel. Vid denna riskbedömning beaktar
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för
hur föreningen upprättar årsredovisningen och koncerntedovis
ningen för att ge en rättvisande bild, syfte att utforma gransk
ningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till om
ständigheterna men inte i syfte att göra ett uttalande om effek
tiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar ock
så en utvärdering av ändamälsenligheten 1 de redovisnings
principer som har använts och av rimligheten i styrelsens och
verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen samt
en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredo
visningen och koncernredovisningen.

Rapport i övrigt enligt lag och stadgar
Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovis
ningen har jag utfört en revision av förslaget till disposition av
föreningens vinst samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning av Föreningen för gruvor, mineral- och metallprodu
center i Sverige under år 2015.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för förslaget till disposition av föreningens vinst och för förvalt
ningen.
Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att pä grundval av min revision och med rimlig
säkerhet uttala mig om förslaget till disposition av föreningens
vinst och om förvaltningen. Jag har utfört revisionen enligt god
revisionssed i Sverige.
Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till
disposition av föreningens vinst har jag granskat om förslaget är
förenligt med stadgarna.
Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver
min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreni
ngen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller
verkställande direktören har företagit någon åtgärd eller gjort sig
skyldig till försummelse som skulle kunna föranleda ersättnings
skyldighet.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
Uttalanden
Jag tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelsens leda
möter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskaps
aret.

Stockholm den 31 mars 2016

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncernredo
visningen upprättats i enlighet med ärsredovisningslagen och
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderföre
ningens och koncernens respektive finansiella ställning per den
31 december 201 5 och av de finansiella resultaten för räken
skapsåret. Förvaltningsberättelsen är förenlig med ärsredovisni
ngens och koncernredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträk
ningen och balansräkningen för moderföreningen och koncer
nen.

Per Gustafsson
Auktorisetad revisor

