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SBMIs kommentarer avseende remissen: ”Näringslivets 
klimatomställning PM2022:10” 

SBMI ingår inte i sändlistan för den rubricerade remissen. Detta är anmärkningsvärt motbakgrund att 
Bergmaterialindustrin är en av de 22 branscher som tagit fram en färdplan för fossilfri 
konkurrenskraft inom ramarna för regeringsinitiativet fossilfritt Sverige. 

SBMI anser att det är anmärkningsvärt att de förslag som utarbetats inom ramarna för branschernas 
färdplansarbete och som framförs i de olika branschernas färdplaner ges så lite uppmärksamhet i 
den remitterade PM om näringslivets klimatomställning. Det noteras i PM att ”initiativet Fossilfritt 
Sverige syftar till att skapa en plattform för samverkan.” Men innehållet i denna plattform för 
samverkan ges ingen uppmärksamhet och de konkreta förslag som framförs uppmärksammas inte. 
Det refereras till tre olika rapporter från Fossilfritt Sverige, men detta är inte tillräckligt. I en rapport 
om Näringslivets klimatomställning bör branschernas egna förslag kring klimatomställningen vara ett 
huvudtema. 

SBMI och Bergmaterialindustrin står tydligt bakom de svenska klimatmålen om att Sveriges 
nettoutsläpp av växthusgaser ska vara noll senast år 2045, och EUs mål om netto-noll senast 2050. 

SBMI har valt en aktiv roll i klimatomställningsarbetet genom att ta fram färdplanen för fossilfri 
konkurrenskraft där vi bland annat konstaterar att fyra av de viktigaste åtgärderna för att uppnå en 
fossilfri bergmaterialindustri är: 

1. Elektrifiering av produktionsprocessen 
2. Ökad användning av fossilfria bränslen i produktionsprocessen 
3. Smartare transporter och effektivare lokalisering av bergtäkter 
4. Cirkulära materialflöden 

Inom dessa områden finns omfattande drivkrafter till att utveckla branschen. Den bärande 
grundtanken i industrins färdplaner är att vi ska klara klimatutmaningen gemensamt, och då i 
bemärkelsen gemensamt mellan samhällets olika institutioner som näringsliv, politik, regelverk, FoU. 

Utgångspunkten i arbetet inom fossilfritt Sverige är att klimatomställningen bara kan ske om vi 
tillsammans gemensamt arbetar mot samma mål. Genom samverkan mellan företag, branscher, 
kommuner och regioner ska vi identifiera hinder och möjligheter för att accelerera utvecklingen, och 
att finna gemensamma vägar framåt så att omställningen till ett fossilfritt välfärdsland påskyndas. 

SBMI förespråkar utgångspunkten att vi gemensamt ska klara klimatutmaningen, och att företagens 
utvecklingskraft och innovationsförmåga behöver främjas genom att få de bästa möjliga 
förutsättningarna för klimatomställning. Det handlar ytterst om hur investeringsviljan påverkas av 
regelsystemet.  

SBMI, Sveriges Bergmaterialindustri är branschorganisationen för producenter och leverantörer av 
bergmaterial samt branschens underleverantörer. Årligen produceras och levereras ca 100 miljoner 
ton bergmaterial i Sverige. Föreningen samlar ca 90 % av den svenska bergmaterialindustrin. 
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Klimatomställningstakten idag i branschen är hög, och det finns en utbredd tro på att det är möjligt 
att klara av de uppsatta klimatmålen, men inte utan ansträngning. Ett fortsatt målmedvetet arbete 
och väl fungerande samverkan mellan samhällets olika aktörer krävs för att det ska vara möjligt. 

Under de senaste 30 åren har Sverige minskat klimatutsläppen med 30% samtidigt som vi fördubblat 
BNP och ökat befolkningen med 20%. Det är viktigt att denna utveckling tillåts fortsätta, och att 
samhällets utveckling av styrmedel är lyhörd för företagens förutsättningar, villkor och behov för sin 
klimatomställning. Näringslivets klimatomställning behöver ske på näringslivets villkor och i nära 
samverkan mellan myndigheter, departement och politiken. 

SBMI tillför inga detaljerade kommentarer till innehållet i den remitterade PM, utan hänvisar till de 
remissvar som avges från Byggmaterialindustrierna och Svenskt Näringsliv. SBMI hänvisar även till 
Fossilfritt Sverige och de förslag SBMI framför i färdplanen för fossilfrikonkurrenskraft. 

Tre av de viktigaste förslag som framförs i SBMIs färdplan för fossilfri konkurrenskraft är: 

1. Säkerställ rättssäkra och effektiva miljötillståndsprocesser 

2. Tydliggör vad som INTE är avfall för att öka den cirkulära bergmaterialförsörjningen 

3. Främja elektrifiering av branschens produktionsprocesser 

Mot bakgrund av att Miljöprövningsutredningen (SOU 2022:33 Om prövning och omprövning – en 
del av den gröna omställningen) just varit på remiss och att det särskilt anges i Tidöavtalet att ”delar 
av Miljöprövningsutredningens förslag ska genomföras” så tar SBMI chansen att poängtera vilka 
delar av miljöprövningens förslag vi anser kan bidra till att effektivisera miljöprövningen. SBMI anser 
att regeringen snarast bör genomföra följande förslag i MPU: 
 

• inför ändringsprövning som huvudregel 

• förtydliga gränsen mellan anmälningsplikt och tillståndsplikt 

• övergå till begreppet ”betydande miljöpåverkan” 

• inför en nedre gräns för anmälan 

• inför som huvudregel enbart en kompletteringsrunda vid komplettering av 
tillståndsansökan 

• förstärk processledningen genom att ökad användning av tidsplaner 

• gör det enklare att ansöka om villkorsändringar 

• lagstadgad möjlighet till giltighetsförlängning vid tidsbegränsade tillstånd 
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