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Remissyttrande från SveMin angående betänkandet Energiskatt på
el – En översyn av det nuvarande systemet (SoU 2015:87)
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 och olika maskin- och entreprenadföretag. Medlemsverksamheterna
förekommer i hela landet, varav gruvorna huvudsakligen är lokaliserade till norra Sverige och
Bergslagen.

SveMin tackar för möjligheten att ge synpunkter på betänkandet och lämnar följande
remissyttrande.

Ökad elanvändning en möjlighet till minskad klimatpåverkan
SveMins medlemsföretag är i huvudsak producenter inom gruv- kalk och cementindustrin i
Sverige. De större medlemsföretagen har vart och ett en total elanvändning över 2000 GWh
om året. En större gruva med malmförädling använder mer än 500 GWh el om året. Men det
finns även mindre företag med enstaka anläggningar som använder 1 till 96 GWh el per år
El används främst till maskiner i underjordsproduktion, ventilation, transporter och
malmuppfordring. Vidare i malmförädlingens krossar, kvarnar och ventilationssutrustningar
samt slutligen i transporter med järnväg till exporthamnar eller kunder.
Användningen av fossila bränslen i är relativt stor främst vid dagbrottsbrytning.
Elektrifieringen har drivits långt i underjordsbrytning, av arbetsmiljö och effektivitetsskäl.
Klimatpåverkan från själva gruvbrytningen kommer i huvudsak från användandet av fossila
bränslen vid transporter. Omställningen till minskad klimatpåverkan i dagbrottsproduktion och
transporter kan ske i huvudsak genom användning av biodrivmedel eller genom elektrifiering.
För att göra detta möjligt behövs både utveckling av och investeringar i ny teknik.
Generellt anser vi att den totala kostnaden för elanvändning inklusive skatter och andra
styrmedel bör hållas så låg för att skapa ett långsiktigt incitament till omställning från fossila
bränslen. På detta sätt bibehålls eller ökar konkurrenskraften för svensk industri.
Vi anser att utredningen i huvudsak har lyckats med att ta fram ett förslag som inte
missgynnar konkurrenskraften för industrin men vi vill lyfta fram några förslag som minskar
administrationen och som även förbättrar förutsättningarna för mindre företag i vår bransch
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Gränsen för att bli frivilligt skattskyldig bör tas bort
SveMin anser att det inte borde finnas en nedre gräns för att bli frivilligt skattskyldig. Om
företaget som uppfyller kriterierna för att ha reducerad energiskatt på el bör det vara upp till
företaget att avgöra om att bli frivilligt skattskyldig liksom kvartalsvis återbetalning bör lämnas
till berörda företag.
Oavsett om våra företag har små gruvor eller är stora globala spelare är de utsatta för en
global konkurrens. Energikostnaden inklusive skatt har lika stor betydelse för litet respektive
för stort företag.

Ta bort uppdelningen mellan el för tillverkningsprocessen och annan elanvändning i
samma anläggning
Idag lägger företagen ner en hel del administrativa resurser på att beräkna och redovisa hur
mycket el som används i tillverkningsprocessen och i annan verksamhet. Det handlar
antingen om att direkt mäta hur fördelningen ser ut, vilket många gånger är mycket svårt
eftersom elmatningen kommer från ett ställe och går ut till flera användande positioner. Mer
ofta handlar det om att göra en kvalificerad uppskattning.
SveMin föreslår att all el som används inom samma lokalisering eller tillverkande område ska
beskattas med den lägsta skattesatsen om 0,5 öre/kWh.

Stockholm den 12 januari 2016
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