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Yttrande över Promemorian Avveckling av program för 
energieffektivisering  
 
SAMMANFATTNING 

 Skogsindustrierna tillstyrker promemorians förlag om att program för 

energieffektivisering, PFE ska upphöra att gälla vid utgången av 2012. 

 Skogsindustrierna tillstyrker förslaget om att företag som före utgången av 

2012 godkänts att delta i PFE får slutföra sitt deltagande. 

 Skogsindustrierna uppmanar Näringsdepartementet att skyndsamt ge 

energimyndigheten i uppdrag att utreda förutsättningar och villkor för ett 

nytt program för energieffektivisering som kan ersätta det tidigare. 

 

SKOGSINDUSTRIERNAS YTTRANDE 
Efter en lång tids utredning kom under 2011 EU kommissionen fram till att PFE 

inte var förenligt med EUs statsstödsregler. Detta beslut är något som hela den 

elintensiva industrin i Sverige verkligen beklagar.  

 

PFE har som styrmedel fungerat utmärkt, det har med rätt sorts incitament, 

möjliggjort investeringar i såväl kunnande som utrustning för att förbättra de 

energiintensiva företagens effektivitet och konkurrenskraft. Trots att incitamentet, 

och de investeringar som måste göras, enbart gäller elförbrukning så har 

programmet även lett till effektiviseringar inom värmesidan, framförallt eftersom 

PFE föreskrivit att Energiledningssystem ska införas. 

  

Rubricerade promemoria gäller avveckling av det väl fungerande PFE-systemet, 

något vi skulle önska inte var nödvändigt. Skogsindustrierna ser att regeringen 

inte har något annat val än att följa EU kommissionens beslut och avveckla PFE 

och vi invänder därför inte mot detta beslut. 

 

Vi vill däremot föra fram vår starka åsikt att ett PFE 2.0 bör införas snarast. 

Industrin, så väl som medborgare och andra företag måste bli effektivare i all sin 

resursanvändning. Den globalt konkurrensutsatta industrin kan inte tvingas att bli 

effektivare genom ökade pålagor, då försämras konkurrenskraften och på sikt 

försvinner industrin från landet. Att verka genom att ge incitament i form av 

morötter, som PFE gjort, är ett sätt för regeringen att kunna visa handlingskraft, 

och uppnå resultat, till väldigt låg kostnad. 

 

Skogsindustrierna ser det nya energieffektiviseringsdirektivet som just håller på 

att slutligen godkännas av EU-parlament och Råd, som en möjlighet att införa ett 



 

 
 

 
 

nytt program för energieffektivisering inom industrin. Vi medverkar gärna till att 

ta fram ramverket för ett sådant program och tycker att Näringsdepartementet 

snarast bör ge Energimyndigheten i uppdrag att ta fram ett förslag till ett PFE 2.0.  

Detta uppdrag bör utföras i nära samarbete med den berörda energiintensiva 

industrin. Inom det PFE som nu avvecklas begränsades åtgärderna till el. 

Skogsindustrierna ser gärna att ett PFE 2.0 utvidgas till att gälla även 

värmeanvändning. Programmet kan också utvidgas till fler sektorer, men det är 

viktigt att man tittar på de olika behov och incitamentslösningar som finns för 

olika branscher. 

 

Skogsindustrierna vill också framhålla att den process som bedrivits kring 

huruvida PFE-programmet var förenligt med EUs statsstödsregelverk eller ej, ger 

en del värdefulla lärdomar. Under 2012 har EU Kommissionen påbörjat en 

översyn av de nuvarande statsstödsreglerna, däribland de regler som gäller för 

Miljöstöd. Det är viktigt att för framtiden skapa ett regelverk som möjliggör bra 

och väl fungerande incitamentsbaserade styrmedel vars syfte är att nå EU-

gemensamma mål. Detta är något som Sverige bör driva inom ramen för 

översynen av statsstödsreglerna. 
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