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Remiss om Europeiska kommissionens förslag COM(2015) 614/2 till 
meddelande om cirkulär ekonomi 
 
Diarienummer: M2015/04155/Mm 
 
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 och den svenska gruvbranschen välkomnar Kommissionens handlingsplan för Cirkulär 
ekonomi som vi bedömer innehåller många bra förslag. Vi ställer oss bakom de synpunkter som 
framförts av Svenskt Näringsliv, men vill här särskilt ta upp ett par frågor som rör gruvbranschens 
plats i en Cirkulär ekonomi. 
 
Inom överskådlig tid kommer världens behov av metaller att öka, både på grund av att vi blir fler och 
att allt fler får en allt högre levnadsstandard. Det är därför det inte räcker att hushålla med resurser 
och att återvinna så mycket som möjligt. Det krävs också ett tillskott av primära resurser, dvs 
gruvbrytning. I kommissionens handlingsplan konstateras också att primära råvaror kommer att 
fortsätta att spela en viktig roll i en cirkulär ekonomi. Kommissionen lyfter i det sammanhanget fram 
en hållbar ”suorcing” av råvaror globalt. Man verkar dock vara av uppfattningen att råvaruförsörjning 
handlar om import från tredje land och missar den råvaruproduktion som sker inom EU. 
 
Sverige bör här trycka på att man bör värna den gruvproduktion vi har inom EU på det sätt som 
beskrivs i Kommissionens eget ”Raw Material Initiative”. EU:s självförsörjningsgrad av metaller är låg 
och vi är beroende av import, men den gruvbrytning vi har uppfyller mycket högt ställda miljökrav, 
formulerade inom EU:s lagstiftande församlingar. Första steget för att nå en hållbar försörjning 
måste vara att se till att man behåller och utvecklar den inhemska gruvbrytningen. Sverige är EU:s 
största gruvland, med 43 % av EU;s malmproduktion (2013). Sverige har också en mycket hög 
återvinning av järn- och stålskrot samt världens största anläggning för återvinning av elektronikskrot. 
EU:s svårigheter under den globala finansiella krisen har lärt oss att det är viktigt och klokt att 
upprätthålla en bra nivå av primärproduktion och industriell kapacitet i Europa. 
 
 
Förutom handlingsplanen för Cirkulär ekonomi har Kommissionen presenterat ett antal förslag till 
ändringar i avfallslagstiftningen. Vi vill peka på en detalj som rör förslaget till ändring av artikel 9.1 i 
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ramdirektivet för avfall (2008/98/EU). Man föreslår här att medlemsstaterna ska vidta åtgärder för 
att reducera mängden avfall i olika sammanhang, bland annat från processer för utvinning av 
mineraler. Vår bedömning är att man då har missat att avfall från utvinning av mineraler är 
undantaget från tillämpningsområdet för avfallsdirektivet. Det är särskilt reglerat i 
utvinningsavfallsdirektivet (2006/21/EU). Där ställs redan idag krav på att värdera möjligheterna att 
reducera avfallsmängderna (artikel 5). ”Extraction of minerals” bör därför strykas i förslaget. 
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