Till:
Finansdepartementet
fi.remissvar@regeringskansliet.se

RemissvarangåendeFinansdepartementets
förslagom ”Höjd
energiskattoch koldioxidskattpå bränslenvid vissanvändning
samt höjd skatt på kemikalieri visselektronik” Fi2019/00431/S2
Sveminär den nationellabranschföreningenför gruvor,mineral- och
metallproducenteri Sverige.Antalet medlemsföretaguppgårtill ett 40-tal.
Medlemsverksamheterna
förekommeri hela landet, varav gruvorna
huvudsakligenär lokaliseradetill norra Sverigeoch Bergslagen.
Svemintackarför möjlighetenatt lämnasynpunkterpå Finansdepartementets
förslag.Sveminssvaromfattar den del av förslagetsom rör ”Höjd energiskattoch
koldioxidskattpå bränslenvid vissanvändning(kap.3)”.
I stycke1 ”Sammanfattning”och stycke2 ”Sveminsinställningtill förslaget”
sammanfattasoch tydliggörsSveminsinställningtill förslaget.
I Stycke3 ”Konsekvenserav förslaget”,stycke4 ”Övrigaviktiga aspekteratt
beakta” och stycke5 ”Svenskgruv- och mineralnäringsförutsättningarär
krävande”utvecklasoch exemplifierasSveminssynpunkterytterligare.

1 Sammanfattning
Svemindelar inställningenatt fortsatta utsläppsreduceringar
äveninom den
svenskagruv–och mineralnäringenär en mycketangelägenfråga.Gruv-och
mineralnäringenvill bidra i klimatomställningenoch arbetar redan aktivt för
målet om ett koldioxidneutraltsamhälle,där konkurrenskraftsamtidigtvärnas.
Företagenjobbar kontinuerligt med åtgärderför att minskaCO2-utsläppenfrån
verksamheterna.Branschenhar gemensamtstakatut mål och tänkbaravägari
rapporten ”Färdplanför en konkurrenskraftigoch fossilfri gruv- och
mineralnäring”1, som en del av initiativet FossilfrittSverige.
Mot dennabakgrundanserSveminatt:
Branschentydligt har visat på vårt mål och en tidsplan för utfasningav fossila
bränsleni den branschgemensamma
färdplanen–fossilfri gruv-och
mineralnäring(brytning)år 2030.
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Omställningari branschenär redan på gångmen kräverbåde tid och resurser–
långainvesteringshorisonteroch storlekenpå de investeringarsom krävsgör det
avgörandeatt få rimlig tid för att åstadkommaförändringför att långsiktigaoch
verkligaförbättringar uppnås.
Förslagetom höjd energiskattrespektivekoldioxidskattär orimligt sett till
införandet tid och omfattning –inom ett halvårutan möjlighet till
framförhållningoch omfattandeskattehöjningbåde avseendeenergiskattoch
koldioxidskatt.
Förslagetär inte ändamålsenligtutformat för att nå det avseddasyftet att
påskyndaelektrifiering och därmedminskakoldioxidutsläppenfrån gruv- och
mineralnäringen.
Förslagetinnebärytterligare skattebördautan att tillföra motsvarandemiljönytta
och riskeraratt motverkabranschensarbete för omställningentill
fossiloberoendegenomatt ta medel från klimatinvesteringarsom planerats.
Förutsättningarnaför omställning(tekniskt,ekonomiskt,juridiskt, geografiskt,
osv.)måstebeaktas–idag finns varkenfullt utveckladetekniskalösningarför
elektrifiering på plats, inte heller infrastrukturen.Vidareutvecklingoch
anpassningav både fordon och teknik till bland annat kallt klimat behövs.
Förslagetriskeraratt få allvarliganegativakonsekvensergenomatt det riskerar
att ha negativpåverkanpå svenskagruvorskostnadsbörda,konkurrenskraftoch i
vissafall att redan småmarginaleräts upp med nedläggningsrisksom
konsekvens.I förlängningenhotasdå på arbetstillfällenpå lokal nivå, i glesbygd
både i norr och söder.
Förslagetriskerarocksåatt innebäraatt företagsinvesteringarprioriterastill
andra länder än Sverige,Att produktion flyttas från Sverigetill andra länder med
lägre miljö- och klimatprestandamedför högre koldioxidutsläppglobalt sett.

2 Sveminsinställningtill förslaget
Sveminbedömeratt förslagetär orimligt bådevad gälleromfattning, tidpunkt för
ikraftträdandeoch tid för utfasning.Fleraantagandensom ligger till grund för
förslagetsaknaren grundliganalysav hur syftet med förslagetrimligen skulle
kunnauppnås.Uppdragetborde ha omfattat ett övervägandeav alternativ till en
total utfasningsamt tidsplanför utfasning,i linje med den statligautredning
2
Naturvårdsverketgjort avseendeutfasningav koldioxidskatteundantaget
.
Sveminförordar därför att förslagetjusterasmed huvudsakligtsyfte att undvika
koldioxidläckagesamt för att säkerställainvesterings-och utvecklingsmöjligheteri
branschen.Vidarebehövsen anpassningtill den tidshorisontsom branschens
visat rimlig i vår färdplan för att nå fossilfriabrytningsverksamhetertill
2030/2035.
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Sveminföreslår därför följande:
Omformuleringav förslagetmed en successivnedtrappningav nedsättningenav
koldioxidskattenmellan åren 2020–2025.
Utvärderingav en eventuellnedtrappningav energiskattenefter det att
nedtrappningav koldioxidskattenedsättningen
är genomförd,med beaktandeav
konkurrenskraftoch riskenför koldioxidläckage.

Stegvisutfasningoch ny utvärderingger ocksåatt det år 2025kommer att finnas
bättre kunskapom tekniskamöjligheter avseendeelektrifieringsamt tillgångentill
alternativabränslen,varpåen realistiskkonsekvensanalys
kan genomföras.

3 Konsekvenser
av förslaget
Promemorianföreslåren att nedsättningenav energiskattoch koldioxidskattför
dieselsom användsi arbetsfordonvid tillverkningsprocessen
i gruvindustriell
verksamhetslopas.Ändringenföreslåsträda i kraft den 1 augusti2019.Förslaget
innebäratt skattenhöjs med 3 102 kronor per kubikmeter(3,10kronor per liter),
vilket promemorianuppskattarmotsvararen höjning av kostnadernaför
gruvdieselmed 30-40%. Vidareuppskattasskattehöjningenenligt promemorian
motsvaracirka 0,2-1,5% av företagensårligaomsättningoch det bedömsatt
mindre företag inom stenbrytningsannolikthar större möjlighet att vältra över
ökadeskattekostnaderpå konsumentledetjämfört med större gruvföretagsom
bryter metaller som verkar på en internationellt konkurrensutsattmarknad.
Syftet med förslagetär enligt promemorianatt minskautsläppenav koldioxidfrån
gruvsektornför att därigenombidra till en omställningtill nettonollutsläpptill
2045.Den föreslagnaslopningenav skattenedsättningarnabedömskunna
påskyndagruvföretagensövergångtill eldrift. Utsläppenav koldioxidtill följd av
åtgärdenbeskrivsi promemorianpå sikt minskamed cirka 30 000 ton, vilket i så
fall skullemotsvaraomkring0,05 % av utsläppenfrån Sverigeper år.
Sveminvill börja med att påpekaatt skatteundantagenbranschenhar idagkan
förefalla stora. Gör man en jämförelsemed skattenivåernai EU:s
energiskattedirektivär dockminimiskattenivåndär 221 kr/m3 medanskatteni
Sverigemotsvarar1571kr/m3 (fotnot 3, 4) se jämförelsei Figur1 nedan.
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Figur1. JämförelsesvenskenergiskattochCO2-skatt på dieselmed EU:sminimiskattenivåför
företag. Källa:Skatteverket,EU:senergiskattedirektiv

Svensktnäringslivhar tagit fram uppgifter om beskattningenav bränsleför
gruvindustriellafordon i Finlandoch Spanien(Tabell1)5. Av uppgifternai tabellen
framgåratt förslagetkommer att innebäraen avsevärthögre skattekostnadpå
bränsleför gruvindustriellafordon i Sverigejämfört med andra gruvnationerinom
EU.Endirekt konsekvensav detta är att det blir mindre lönsamtatt bedriva
gruvnäringi Sverige,varvid det finns en uppenbarrisk att nyinvesteringarsker i
andra länder än i Sverige.
Tabell1. Beskattningenav bränsleför gruvindustriellafordon i Finlandoch Spanien.Källa:Svenskt
Näringslivsremissvar
Finland
Bränsleskattvid
användningav bränsle
för drift av
motorfordon
Skattekostnadför
gruvfordonefter
skattebefrielse

Spanien

Sverige6

530,20
EUR/m3

379,00
EUR/m3

459,40
EUR/m3

248,80
EUR/m3
(fotnot 7)

96,71EUR/m3

459,40
EUR/m3

Nedsättningenpå skatt för dieselsom användsi gruvindustriellverksamheti
Sverigeinfördes1995 i sambandmed att trafikbeskattningenav arbetsfordon
breddadestill att gällaävenfordon som användsi industriell tillverkning.
Bakgrundenvar att gruvbranschensspecialfordon,till skillnadfrån arbetsmaskiner
i andra sektorer,ävenfortsättningsvisborde omfattas av den dåvarande

5

Svensktnäringsliv,remissvarmars2019 avseenderegeringens
PM Fi2019/00431/S2
Vid beräkninghar Riksbankens
genomsnittskursför januari 2019används,vilkenuppgårtill 10,2655kr/EUR.
Beloppetefter skattebefrielseavserbeloppet om den svenskanedsättningentas bort i enlighet med
remissförslaget.
7
Avsermärkt olja, vilket i Finlandär tillåtet att nyttja i de flesta arbetsmaskineroch gruvtruckar
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8
industriskattesatsen.
Naturvårdsverketskriveri sin utredning9: ”Nuvarande
nedsättningarav koldioxidskattenbrukar tillskrivastvå huvudsakliga,delvis
sammanlänkade,syften. Det första handlarom att riskenför koldioxidläckage
minskargenomatt berördabranscherundantasfull koldioxidskatt.Det andra
skälettill nedsättningenär för att värnaberörda sektorerskonkurrenskraft.”10
Sedan1995 fram till idaghar skattetrycket(i reella termer) ökat 63,7 %, se figur 2
nedan,varför de ursprungligasyftenamed undantagenfortfarande är
högaktuella.Därtill var skatteundantagenbetydligt högre vid införandet (100%
undantagenergiskatt,75 % undantagkoldioxidskatt)jämfört idag.

Figur2. Ökningav skattetrycket(i reella termer) med 63,7% från införandet 1995fram till idag.
(Sänkningen2018 motsvararen engångssänkning
isamband med införandeav reduktionspliktenför
att något mildra effekternaav den).

Naturvårdsverketskrivervidare”Dessaaspekter(citatet ovan),tillsammansmed
osäkerheterkoppladetill effekternaav den kommandereduktionsplikten,bör
analyserasnärmarei ett fortsatt utredningsarbeteom utfasningensnärmare
utformning.”11
Svemindelar Naturvårdsverketsbedömningatt osäkerheternaär mångakring de
samladeeffekternaav till exemplenreduktionsplikten.Innanett förslagom
utfasningav koldioxidskatteundantagetslåsfast bör man därför utreda de
samladeeffekterna vidare.Det är därtill tydligt att det Naturvårdsverketutrett är
en utfasningav koldioxidskattedelen,inte både koldioxidskattoch energiskatt,
samt att verket föreslogen utfasningöver tid. Mot bakgrundav det samt ovan

8

http://data.riksdagen.se/dokument/GI01SkU28
Naturvårdsverket,2018.http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-68264.pdf?pid=22399
10
Naturvårdsverket,2018.http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-68264.pdf?pid=22399
11 http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6826-4.pdf?pid=22399BÄTTRE
MEDRIKTIGREFERENS
–kan angesen gångoch sedanläggain sammahänvisning(till fotnnot)
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uppgifter ifrågasätterSveminstarkt motivet till förslagetoch anseratt
konsekvensanalysen
är otillräcklig.Vi utvecklaranledningarnavidare nedan.

Effekterpå miljön (promemorianavsnitt.3.3.4)
Sveminanseratt förslagetinte är ändamålsenligtutformat för att nå det avsedda
syftet att påskyndaelektrifieringoch därmedminskakoldioxidutsläppenfrån
gruv- och mineralnäringen.Den föreslagnaändringenbedömsläggaytterligare
skattebördapå gruv- och mineralföretagutan att tillföra någonmotsvarande
miljönytta.
Sveminvill upprepaatt vi har grundläggandeinvändningarmot att det
föreliggandeförslagetinte bara omfattar koldioxidskattenutan också
energiskatten.Den påståddaklimatvinstenförklarar inte varför nedsättningenpå
energiskattenskaslopasutan någonform av positiv effekt ur ett
energiperspektiv.I Naturvårdsverketsutredning har enbart utfasningav
koldioxidskattenbeaktatsmedannedsättningenpå energiskatteninte utretts
eller konsekvensanalyserats
i någonbetydandeutsträckning,vilket är
anmärkningsvärt.
Sveminsbedömningär att skattehöjningeninte kommer att ha den avsedda
miljöeffekten, utan snarareriskeraatt motverkasyftet att påskyndaelektrifiering
och minskaCO2-utsläppen.Vår uppfattning är istället att branschensegendrivna
arbete är det som främst kommer att driva elektrifiering.Det redan
implementeradestyrmedletreduktionspliktkommer att medföra ökad
biodrivmedelsinblandning,
liksom branschensegensträvanatt minskaden fossila
bränsleanvändningen.
Förslagetpåståsfrämja övergångentill elektrifiering.Det är korrekt att
elektrifieringsarbetetpågåraktivt i verksamheternaidag.Sveminvill dock
framhållaatt det i dagslägetinte finns förutsättningarför en snabbare
elektrifiering än den branschenvisarpå. Utvecklingenav detta kommer inte
styrasav en ökad dieselbeskattning,och den förväntadeeffekten för miljön
kommer därför att utebli. Man bör varamedvetenom att då malm och kalk bryts
från olika ställen i täkt och gruvaoch brytningsfronterhela tiden flyttas, är det
inte möjligt att elektrifiera samtligatransportsträckormed dagensteknologi.Det
finns idaginte fullt utveckladeelektrifierademaskinerför samtligalastsituationer.
Idaganvändsi flera fall transportband(eldrivna)på sträckordär malm eller kalk
transporterasinternt (exempelvisfrån krosstill utlastning).Det krävsdocken rejäl
utvecklingav batteriteknikeninnan en elektrifieringav vissagruvmaskinerkan bli
aktuell. Det finns ocksåarbeten där det i dagslägetanvändsmaskinersom helt
enkelt inte kan ersättasav elektrifieradealternativ.
Vidareär Svemintveksamtill om den beräknademinskningenom 30 000 ton
koldioxidper år är ett sannoliktutfall. Miljöeffekten är fiktivt beräknadoch det
verkligautfallet är osäkert.Sveminhar förstått att beräkningenär gjord utifrån
antagandenom priselasticitetför att kvantifieraen minskning.Det är oklart om
dennaenbart förväntasuppståpga.en minskadgruvindustriellverksamhetoch
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därmeddieselförbrukning–exempelvisför att anläggningarminskar
produktioneneller i värstafall läggerner verksamhet–vilket vore olyckligt.
Sveminssamladebedömningär att miljöeffekten av styrmedletär mycket
begränsadoch väldigt svåratt kvantifiera.Sveminser inte att en ökad punktskatt
på dieselkommer att ha ytterligare miljöförbättrande effekt utan snarareriskerar
att ta medel från klimatinvesteringarsom planerats.Om det dessutomleder till
att anläggningarpressastill att flytta produktion till andraländer,eller värre till
nedläggning,är riskenför koldioxidläckagestor. Det resulterartroligtvis i högre
koldioxidutsläppglobalt sett, ävenom effekten med lägreutsläppi Sverige
uppnås.Det är - i ett större perspektiv- helt kontraproduktivt för klimatet.

Effekterpå företagen(förslagetsavsnitt3.3.3)
Sveminanseratt förslagetatt höja energiskattenoch koldioxidskattenpå
bränslenvid vissanvändning(kap. 3) är orimligt sett till införandet tid och
omfattning. Sveminsaknarävenen djupgåendeanalysav konsekvensernaför
företagenoch de skillnadermellan företag och verksamhetersom är uppenbara.
Den föreslagnaändringenträder i kraft under ett pågåendeverksamhetsårutan
möjlighet till planeringoch det tar bort ett undantagi sin helhet utan möjlighet till
successivanpassning.Sveminnoterar ävenatt Regeringeninte följt de
rekommendationersom Naturvårdsverketsgett i sin slutredovisningav sitt
regeringsuppdragatt kartläggaluft- och klimatutsläppfrån arbetsmaskiner,i
vilket det ladesett förslagom att under perioden2020-2025fasaut den
nedsättningav koldioxidskattensom idagfinns för bland annat gruvindustrinoch
under perioden2022-2030fasaut undantagenför jord- och vattenbruk.
Sveminvill betona att förslagetkommer att få olika konsekvenserberoendepå
branschtillhörighet,företagensstorlek och utifrån vilken eller vilka
verksamhetsorterman verkar på. Till att börja med vill Sveminkorrigerabilden av
branschen.Det finns i Sverigetre större gruvföretagett fåtal mindre företag som
bedriver gruvverksamhetoch någraaktörer som har kalkstensbrytning.
Förutsättningarnaför dessaskiljer sig förståsåt markant.För exempelvisen
specifikanläggninghar Svemintagit del av att ett slopandeav
skattenedsättningenskullemedföra en kostnadsökningmotsvararcirka3 % av
den lokalaomsättningen.Detta är långt över de 0,2-1,5% som indikeradesi
regeringensPM. För ett av de större företagen,Boliden,så ger jämförelsenmed
omsättningen bild av ”låg påverkan”,men där kostnadenpå specifik
verksamhetsortskullemotsvaranärmare100 miljoner kronor på ett år i ökade
kostnaderoch där konsekvensernabland annat skullebli minskadmöjlighet till
klimatinvesteringartill följd av minskadmarginal.Tar vi istället ett exempelpå ett
mindre gruvföretag,det nyligenetableradeKaunisIron, motsvararde ökade
kostnadernaom 25 miljoner kronor på ett år en betydligt större procent av
marginalenoch det finns en överhänganderisk att förslagetleder till att redan
småmarginaleräts upp med nedläggningsrisksom konsekvens.Konsekvenserna
kan såledesi förlängningenbli en nedgångi arbetstillfällen,framför allt i glesbygd
i både norra och södraSverigedär gruv- och mineralverksamheternaär belägna.
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I detta sammanhangbör ocksåförtydligasatt en ökad skattenivåblir en
kostnadsökningsom inte kan vidareförmedlasi produktprisutan som slår direkt
mot företagensresultat och konkurrenskraft.Metallprisersätts på en global
marknadoch det finns inte någonmöjlighet att föra vidare kostnadentill kunder,
vilket man riktigt uppfattat i regeringensPM. Dockvarierarprisernapå metall
ocksåmed ofta cykliskaupp- och nedgångar,där variationeruppkommerallt
oftare över tid, och där marginalernasåledespåverkaskraftigt beroendepå
år/halvår/kvartalsom observerats.
Vidare,som visadesi figur 2 ovan är Sverigesskatt på dieselför gruvföretagidag
630 % högre än EU:sminimiskattenivå.Sverigeshögaskatter på dieselmedför
därför –trots dagensnedsättning–att företag verksammai den svenskagruvoch mineralbranschenidaghar en stor pålagasom inte finns i mångaandra
konkurrentländer.Detta riskeraratt leda till att nyinvesteringarkan utebli och att
reinvesteringarprioriterastill i andra länder,vilket har negativpåverkanpå
svenskkonkurrenskraftoch riskeraratt leda till koldioxidläckage.Detta blir en
kostnadför Sverige,men med ökadeutsläppi andra länder som följd.

4 Övrigaviktigaaspekteratt beakta
Den föreslagnautfasningenav nedsättningenpå koldioxid-och energiskatt
motiverasvara en ”skatteväxling”.Sveminvill ställafråganom en sådan
”skatteväxling”i så fall bör kompletterasmed någonform av pluspostsom direkt
kan kommagruv- och mineralnäringentill nytta? Detta skulleexempelviskunna
ske genomregionalanpassad
sänkt arbetsgivaravgifteller att genomatt gruvor
som minskarsinautsläppbör kunnafå bidragtill klimatåtgärdereller
investeringar.
Sverigesträvarefter att nå de nationellaklimatmålenoch man kan i
sammanhangetundra varför regeringenbara förslår att energiskattenoch
koldioxidskattenhöjs (undantagetslopas)för gruvbranschenmedanundantagpå
energi-och koldioxidskattför andrabranscherkvarstår.
Sveminvill särskiltpoängteraatt det här förslagetspåverkanocksåbehöver
betraktasi ett bredaresammananhanggällandeskattelagstiftning.
Reduktionspliktenhar trätt i kraft och påverkarredan företagensom anpassar
verksamheternautifrån detta. Det medför redan idagbetydandekostnadsökningarför diesel(inklusiveför förnybar diesel),vilket slår mot
konkurrenskraften.
Regeringenhar vidare annonseraten kommandeavfallsförbränningsskatt,
vilken
även den kommer att leda till betydandekostnadsökningar.Bådeenskilt men
framför allt sammantagetär detta kostnadersom konkurrerandeverksamheteri
andra länder inte behöverbära.
Det är mycketviktigt att hela energi-ochklimatpolitikeninklusivelångsiktiga
nationellamålsättningarnasesi sitt sammanhangutifrån vad som redan görs
drivet av övrigastyrmedel,omvärldsförändringar,teknikutvecklingoch
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branschensegnainitiativ till omställning.Förutsättningarför omställning
(tekniskt,ekonomiskt,juridiskt, geografiskt,etc.) måstebeaktastillsammansmed
relateradestyrmedel,liksomutifrån idagoch framtida bedömdtillgång till
biobaseradebränslenoch el. Detta är centralafrågor för att nå nollutsläppmed
bibehållensvenskkonkurrenskraft.Dialogmed industrin om utformning,
tidsperspektivoch inriktning på åtgärderär därför central.

5 Svenskgruv- och mineralnäringsförutsättningarär krävande
Förutsättningarnaför gruv- och mineralföretagenär krävandejämfört med
mångaandraverksamheteri samhället.Verksamheternaslokaliseringkan inte
påverkasoch det rör sig om mycket stora tonnageav material (malm,gråberg,
kalksten),vilket medför komplexoch industrispecifikteknik och transportlösningar.Verksamheternafinns framförallt i glesbygd,till stor del i norra Sverige
där klimatet är kallt och snörikt. Sammanfattningsvis
vill Sveminförtydliga att:
Företagenhar stora fordonsflottor inklusivespecialfordonsom är anpassadeför
att lastaoch frakta mycketstora tonnageav malm och sidobergupp ur
dagbrottsgruvor.
I underjordsgruvoranvändsdelviseldrivenutrustning men ävendieselfordoni
stor utsträckning,framförallt när det krävsmobilitet och flexibilitet.
Kallt och snörikt klimat ställer specifikakrav på fordon och drivmedeloch
utvecklingoch test av alternativalösningartar tid och resurseri anspråk.
Världsmarknadenför dessagruvfordondominerasav någrafå aktörer och de
svenskakundernaär i detta perspektivsmåspelare.Svenskaaktörer har därför
begränsadmöjlighet att påverkaproduktutvecklingenav dessagruvfordon.
Konverteringoch uppgraderingav arbetsmaskinerär ett kontinuerligt arbete hos
företageninom gruv- och mineralnäringen,som drivs både av befintliga
maskinerslivslängd,interna miljömål i företagen,ekonomisamt för förbättrad
arbetsmiljö.
Elektrifieringkommer att medföraökad elförbrukningoch därmedkrävafortsatt
tillgångtill fossilfri el med konkurrenskraftigtpris, hög elkvalitet samt hög
leveranssäkerhet.
Övergångtill biobränslenkommer att krävatillgångpå konkurrenskraftiga
alternativ i tillräcklig mängd.
Gruv-och mineralindustrinär pristagarepå en internationell marknadoch har
inte möjlighet att föra vidare ökadeenergi-eller koldioxidskattekostnadertill
kund.

Branschenhar initierat flera initiativ och FoI-projektmed syfte att minskaCO2utsläppfrån gruv- och mineralindustrinsom vi vill lyfta i detta sammanhang,
bland annat:
SUM(SustainableUndergroundMining) –LKAB:sframtida produktion som
autonom och CO2-neutral. Projektet är hittills egenfinansieratoch startade år
2018 i samverkanmellan LKAB,Epiroc,ABB,Volvooch Combitech.
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HYBRIT(HydrogenBreakthroughIronmakingTechnology)–fossilfri ståltillverkning.Projektet,som startadeår 2016,är nu inne i en pilotfas (2018–2024)
som kommeratt följas av en demofas(2025–2035). HYBRITdrivs av LKAB,
Vattenfall och SSAB,med delfinansieringav Energimyndigheten.
SIMS(SustainableIntellient Mining systems)–test av intelligenta gruvsystemoch
eldrivnaunderjordsmaskiner.Projektetstartadeår 2017 och drivs i samverkan
med flera projektparter, bland annat Epiroc,ABB,LKAB,Boliden,LTU,Agnico
Eagle,Ericsson,Mobilaris m.fl. och med huvudsakligfinansieringvia Horizon
2020,EU:sramprogramför forskning.
BolidenEltrolley–test av eldrivnagruvtruckarovanjord.Projektet drivs under
2018 –2019 i samverkanmellan Boliden,ABB,Eitech,Caterpillaroch Ponmed
delfinansieringav Energimyndigheten.
CemZero–förstudieom elektrifierad cementtillverkningsom startade2017.
Samarbetsprojektmellan Cementaoch Vattenfall med visionenatt klara
cementtillverkningutan koldioxidutsläppår 2030.Det motsvararen
utsläppsminskningpå cirka 5 % av Sverigestotala koldioxidutsläpp.

Dessaexempelvisargruv- och mineralindustrinstydliga inriktning och aktiva
arbete som redan bedrivsför att anpassaverksamheternatill de omställningar
mot fossilobereondesom kommer att behövas.Projektenvisarocksåatt
satsningarsom dessatar tid att genomföraoch förutsätter stora investeringar.

______________________
Stockholmden 5 mars2019
Svemin,genom

Per Ahl, vd
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