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Remissvar Rapport om förbättrad energihushållning i industrin 
 
Skogsindustrierna har beretts tillfälle att lämna synpunkter på rubricerade 
promemoria och vill framföra följande. 
 

• Skogsindustrierna instämmer till största del i de slutsatser som utredningen 
dragit. Huvudbudskapet är att energihushållning leder till lägre utsläpp till 
atmosfären och mindre klimatpåverkan. Eftersom dessa frågor är globala 
måste också angreppssättet präglas av ett globalt tänkande och inte av 
bedömningar på anläggningsnivå.  

 
• Skogsindustrierna anser att PFE bör utvidgas till att omfatta även 

incitament för ökad värmehushållning. Vi anser också att deltagande i PFE 
ska erbjudas fler företag än de energiintensiva. 

 
• Skogsindustrierna stöder Energimyndighetens förslag om en ny förordning 

som ska precisera energihushållningskravet i MB, förutsatt att denna 
förordning inte innebär specifika krav på anläggningsnivå eller någon 
förändring eller ökad administration för de företag som redan deltar i PFE. 

 
 

Skogsindustrins behov av energi 
Den svenska Skogsindustrin förbrukade 2007 ca 23 TWh el, varav ca 20 % 
producerades i egna mottrycksturbiner. Den totala bränsleförbrukningen var 2007 
ca 4,5 miljoner toe varav den fossila andelen endast utgjorde 8 %. Stora mängder 
energi – såväl elenergi som värmeenergi – krävs för att tillverka massa och 
papper. Energikostnaderna är således en stor kostnadspost för företagen. Beroende 
på vilken/vilka kvaliteter som tillverkas varierar energikostnaden mellan några 
procent och 30 procent av produktionskostnaden. För många av våra 
medlemsföretag är energi den största enskilda kostnadsposten vid sidan av råvara 
och personal. Åtgärder för att effektivisera användningen av energi pågår därför 
kontinuerligt. 
 
De styrmedel på energiområdet som berör våra medlemsföretag är PFE, EUs 
handel med utsläppsrätter, elcertifikatssystemet samt koldioxidskatten. Samtliga 
styrmedel har syftet att effektivisera energianvändningen samt minska 
användningen av fossila bränslen. Skogsindustrierna anser att dubbla styrmedel 
skall undvikas. Ytterligare reglering genom direkta villkor i tillståndsbesluten 
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enligt Miljöbalken behövs inte enligt vår uppfattning. 
 
Så gott som alla företag inom massa- och pappersindustrin ingår i PFE. 
Programmet uppfattas som ett väl fungerande styrmedel. Under den första 
perioden av PFE har skogsindustrin identifierat elbesparingar på ca 0,6 TWh, det 
är 60 % av de besparingar som identifierats totalt inom PFE. 
 
Vi vill särskilt understryka energibehovets betydelse för produktkvaliteten. För 
flertalet pappersprodukter gäller att ökad malning av massan leder till ökad 
kvalitet men också ökad energiförbrukning. För att möta marknadens krav krävs 
på många av våra medlemsföretag stor flexibilitet med avseende på kvalitet och 
produktmix – parametrar som påverkar företagets energibehov. En ökad 
elenergiförbrukning kan innebära en förbättrad total energieffektivitet. Därför är 
det nödvändigt att ha en helhetssyn på energieffektivisering i anläggningar. 
Skogsindustrierna finner att fastställda villkorsvärden med krav på begränsat 
energiutnyttjande skapar en inflexibilitet för företagen med avseende på 
kvalitetsutveckling, produktionsmix etc vilken kommer att inverka negativt på 
konkurrenskraften. 
 
Vidga PFE 
Skogsindustrierna anser att det vore önskvärt att utvidga PFE så att 
effektiviseringar i hela energisystemet, såväl värme som el, kunde premieras. Som 
utredningen tidigare påpekat kan energihushållningsmålet i MB ses som ett medel 
att nå de svenska miljömålen. Incitament för att utföra värmeeffektiviseringar i 
form av en skattenedsättning på ingående bränslen eller nedsatt CO2-skatt skulle 
då fungera väl för att minska användningen av fossila bränslen och utsläppen av 
CO2. Vi delar därför inte Energimyndighetens åsikt att dessa förslag till 
incitament måste utredas vidare, ett förslag till skattenedsättningar borde ha 
presenterats i denna utredning.  
 
Tvärtemot vad utredningen föreslår anser Skogsindustrierna att deltagande i PFE 
borde vara möjligt för fler företag än de som idag klassas som energiintensiva. 
Skogsindustrierna anser att det inte finns någon orsak att neka ett företag som vill 
göra energikartläggning och införa Energiledningssystem möjligheten att även 
erhålla elskattebefrielse för vidtagna elbesparingsåtgärder. 
 
Förslaget om ny förordning 
Det förslag som framförs av Energimyndigheten, att precisera energihushållnings-
kravet i en förordning, uppfattas av Skogsindustrierna som ytterligare ett möjligt 
sätt att uppnå energieffektiviseringar på ett mer homogent sätt utan att öka de 
administrativa systemen i onödan. Det är som Energimyndigheten påpekar helt 
orimligt att det ställs olika krav på energihushållning på företagen beroende av 
vilken miljödomstol som prövar deras miljötillstånd. Den av Energimyndigheten 
föreslagna förordningen speglar de krav vi tycker är rimliga att ställa på företagen 
gällande energihushållning. Med tillägget att själva energikartläggningen inte får 
innebära en orimlig kostnad.  
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Skogsindustrierna är dock tveksamma till den ”ventil” som finns inbyggd i 
förordningen under 4 § där det anges att prövningsmyndigheten vid särskilda skäl 
får fastställa strängare krav i enskilda fall. Om en sådan skrivning ska kvarstå 
måste man precisera vilka kriterier som gäller för dessa särskilda skäl samt vad de 
strängare krav man då kan utsättas för innebär.  
 
 
Skogsindustrierna, 080915 
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