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Inspel till regeringens nationella strategi för 
cirkulär ekonomi 
 
 
Delegationen fo r cirkula r ekonomi fo resla r att den nationella strategin inneha ller 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

• En vision fo r Sveriges omsta llning fra n en linja r till en resurseffektiv 
cirkula r och biobaserad ekonomi, med tydliga ma l och ett narrativ, 
som placerar Sveriges som ett fo rega ngsland och en akto r 
internationellt 

 
• Ett a tagande fra n staten att se o ver fo rordningar och lagar sa  att de 

sto djer omsta llningen till en cirkula r ekonomi 
 

• Ett a tagande fra n staten att vara en fo rega ngare inom offentlig 
upphandling med resurseffektiva cirkula ra krav och nya modeller fo r 
upphandling, till exempel funktionsupphandling och 
innovationsupphandling 

 
samt 

 
• Betonar Delegationen fo r cirkula r ekonomis roll att nationellt och 

regionalt sta rka samha llets omsta llning till en resurseffektiv, cirkula r 
och biobaserad ekonomi genom att utgo ra en plattform, ett 
kunskapscentrum och en samordnande kraft fo r omsta llningen 

 
• Lyfter vikten av samverkan och att synergieffekter tillvaratas mellan 

den nationella plastsamordnare som ska tillsa ttas och Delegationen 
fo r cirkula r ekonomis arbete inom plast 
 
 

 



 

 

2(13)  
 

Sammanfattning av förslag .......................................................................................................... 3 
Sverige - ett cirkula rt samha lle ............................................................................................................. 4 
Sveriges plats pa  den internationella cirkula ra kartan............................................................... 6 

Åtgärdsförslag................................................................................................................................... 6 
Kartla ggning av materialflo den ............................................................................................................ 7 
Ö versyn av lagar och fo rordningar ...................................................................................................... 7 
Öffentlig upphandling ............................................................................................................................... 7 
Spa rbarhet ..................................................................................................................................................... 8 
Konsumenternas roll ................................................................................................................................. 8 
Fo rla ngd garantitid .................................................................................................................................... 8 
Frivillig o verenskommelse om omsta llning mellan stat och intressenter ......................... 8 
Styrning genom instruktioner och regleringsbrev ....................................................................... 9 
Sveriges ”plastsamordnare” ................................................................................................................... 9 
Samverkan med Fossilfritt Sverige ...................................................................................................... 9 

Bilaga 1 Översyn av författningar där konkreta hinder har diskuterats .................. 11 

Bilaga 2 Sammanställning ur ”Politikförslag från Fossilfritt Sverige” som är 
särskilt relevanta för cirkulär ekonomi ................................................................................ 13 
 
  



 

 

3(13)  
 

Sammanfattning av förslag 

Delegationen fo resla r  
 

1. att den kommande nationella strategin fo r cirkula r ekonomi inneha ller 
 

o En vision fo r Sveriges omsta llning fra n en linja r till en resurseffektiv, 
cirkula r och biobaserad ekonomi, med tydliga ma l och ett narrativ, som 
placerar Sverige som ett fo rega ngsland och en akto r internationellt 

 
o Ett a tagande fra n staten att se o ver fo rordningar och lagar sa  att de 

sto djer omsta llningen till en cirkula r ekonomi 
 

o Ett a tagande fra n staten att vara en fo rega ngare inom offentlig 
upphandling med resurseffektiva cirkula ra krav och nya modeller fo r 
upphandling, till exempel funktionsupphandling och 
innovationsupphandling 

 
samt  

 
2. att den nationella strategin tar sikte pa  2045, samma a r som Sverige ska vara 

klimatneutralt, och inneha ller tydliga ma l och delma l 
 

3. att en genomlysning av relevant EU-lagstiftning go rs fo r att analysera var och 
hur Sverige vill och kan ga  la ngre, antingen genom lagstiftning eller frivilliga 
initiativ.  
 

4. att regeringen initierar en o versyn av vilken kemikalieanva ndning som sa rskilt 
fo rsva rar returflo den, speciellt fo r plast, och vilka kemiska a mnen som bo r fasas 
ut eller anva ndas i minskad omfattning 

 
5. att producenter av varor och tja nster uppmanas a ta sig att i frivilliga 

o verenskommelser garantera funktionen under en viss tid 
 

6. att regeringen o verva ger att tra ffa en frivillig och konkret 
o verenskommelse/avsiktsfo rklaring med Sveriges intressenter om konkreta 
a tga rder i riktning mot en cirkula r ekonomi (enligt modell fra n Holland). En 
sa dan o verenskommelse/avsiktsfo rklaring kan inneha lla en handlingsplan, som 
kompletterar och konkretiserar vad regeringen uttryckt i den nationella 
strategin fo r cirkula r ekonomi. 
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Sverige - ett cirkulärt samhälle 
 
Vision och mål 
 
Delegationen fo r cirkula r ekonomi (Delegationen) har noterat att regeringen enligt 
Budgetproposition 2020 UÖ21 kommer att ta fram en nationell strategi fo r cirkula r 
ekonomi. Delegationen o nskar bidra till denna process med fo ljande synpunkter och 
fo rslag. I o vrigt kommer rapportering att la mnas, enligt uppdraget, i mars 2020. 
 
Delegationen har ett brett kontaktna t besta ende av intressenter fra n bland annat na -
ringsliv, akademi, branschorganisationer, kommuner, regioner, intresseorganisationer 
och relevanta myndigheter. Ett mycket tydligt budskap fra n dem a r behovet av en vision 
fo r Sveriges omsta llning med o vergripande ma lsa ttningar och delma l. En grundbult i 
visionen bo r vara att Sverige ska sikta mot att enbart nyttja fo rnybara cirkulerande re-
surser i den takt som de a terskapas.  
 
Delegationen menar att det beho vs ett svenskt narrativ, som placerar Sverige pa  den 
nationella och internationella kartan. Det beho ver tydliggo ras vart Sverige a r pa  va g och 
hur. Delegationen fo resla r att den nationella strategin tar sikte pa  2045, samma a r som 
Sverige ska vara klimatneutralt. Sverige a r 2045 ett internationellt fo redo me inom 
resurseffektiv, cirkula r och biobaserad ekonomi och en ledande akto r i den globala 
cirkula ra omsta llningen.  
 
Till visionen ma ste ambitio sa, kvantitativa ma l kopplas, som visar pa  minskningen av 
uttag av jungfruligt material och en o kning av anva ndningen av a tervunnet material pa  
nationell niva . Ett delma l kan vara att till 2030 fo rdubbla va rdeskapandet med ofo ra nd-
rat nyttjande av jungfruliga resurser. Detta kan konkretiseras bland annat genom att De-
legationen utmanar alla branscher att ta fram en fa rdplan fo r hur de kan go ra mera med 
mindre och fo rdubbla resurseffektiviteten i sin verksamhet. 
 
Ömsta llningen till en cirkula r ekonomi inneba r en transformation av samha llet och a r 
no dva ndig fo r att Sverige ska uppna  sina klimatma l och bibeha lla na ringslivets konkur-
renskraft globalt. I omsta llningen ska Sverige stra va mot att minimera va rdela ckaget i 
alla materialflo den och att maximera va rdeskapandet i cirkula ra biobaserade material-
flo den. Nya affa rsmodeller och systemlo sningar adderas eller ersa tter gamla och arbets-
marknaden fo ra ndras. 
 
En cirkula r ekonomi kopplar na ra till hur samha llet planeras, till exempel vad ga ller 
mark- och vattenanva ndning, vilket fa r avgo rande betydelse ba de fo r na ringsliv och 
allma nheten. Det kan till exempel handla om markanva ndning fo r att o ka mo jligheterna 
till industriell symbios men ocksa  om mer ha llbara mobilitetslo sningar fo r 
medborgarna.  
 
Fo r att en sa  genomgripande omsta llning ska lyckas ma ste alla Sveriges intressenter 
delta. Öffentlig fo rvaltning, kommuner, regioner, forskning, na ringsliv, 
branschorganisationer, intresseorganisationer med flera beho ver samverka fo r att 
fo rverkliga visionen. Det medfo r att ekonomiska incitament fo r omsta llningen beho ver 
tydliggo ras och regelverket anpassas. Det beho ver bli billigare att agera cirkula rt a n 
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linja rt. EU:s ra dsslutsatser fra n den 4 oktober 2019 understryker att en cirkula r 
ekonomi pa  ett betydande sa tt kan fo rba ttra motsta nds- och konkurrenskraften i 
na ringsliv, samha llen, sta der och regioner. 
 
Ömsta llningen fra n en linja r ekonomi handlar om att anva nda nya material pa  ett 
resurseffektivt sa tt samt stimulera till a teranva ndning och a tervinning. Syftet a r da rmed 
inte enbart att minska anva ndningen av nya produkter utan a ven att skapa en 
helhetssyn fo r att kunna go ra kloka val och maximera resurseffektiviteten la ngs med 
hela va rdekedjan fra n ra vara till fa rdig produkt. I vissa fall leder detta till anva ndning av 
jungfrulig ra vara och i vissa fall till a tervinning eller a terbruk i flera led. Fo r att sto dja 
a teranva ndning och a tervinning a r det viktigt att det inte sta lls ho gre krav a n pa  det 
jungfruliga materialet. 
 
Ömsta llningen mot en la gre resursfo rbrukning a r na ra kopplad till de a tga rder som be-
ho ver vidtas fo r att minska utsla ppen av va xthusgaser och bidra till att hantera klimat-
fra gan. I EU:s ra dsslutsatser fra n den 4 oktober understryks att en cirkula r ekonomi 
”kan minska utsla ppen av va xthusgaser fra n ka llor som inte a r direkt pa verkade av den 
nuvarande klimatpolicyn”, na got som go r omsta llningen fra n en linja r till en cirkula r 
ekonomi a nnu viktigare.  
 
 
Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi – en målkonflikt? 
 
Delegationen har noterat att Sveriges intressenter efterfra gar ett ledarskap i den 
ma lkonflikt som kan finnas mellan a  ena sidan resurseffektivitet och a  andra sidan 
cirkula r ekonomi och andra uppsatta ma l. Fo r att a stadkomma cirkularitet i de sista 
procenten av ett materialflo de kan det kra vas ett orimligt stort resursutnyttjande av 
andra resurser. Ma let a r att o ka effektiviteten i anva ndningen av alla resurser, da r 
cirkula ra lo sningar a r ett medel som bidrar till en o kad resurseffektivitet.  
 
Successivt ma ste den cirkula ra ekonomin bli fri fra n farliga kemikalier, vilket kan 
inneba ra att a ldre varor och material som a r fo rorenade inte ska cirkuleras. Det handlar 
ocksa  om att va ga kravet pa  giftfria kretslopp mot resurseffektivitet. 
 
 
Ansvarsfördelning inom staten 
 
I kontakterna med Sveriges intressenter har Delegationen ocksa  noterat att de upplever 
en otydlighet om hur ansvaret fo r cirkula r ekonomi a r fo rdelat i regeringen. Det finns 
medvetenhet om att miljo fra gor ligger pa  Miljo departementet, na ringslivsutveckling pa  
Na ringsdepartementet och konsumentfra gor pa  Finansdepartementet etc. men man 
o nskar tydligare information om den samordning som sker, ba de pa  departements- och 
myndighetsniva . I den nationella strategin beho ver tydliggo ras att, och hur, flera 
politikomra den samverkar i omsta llningsarbetet och ett tva rsektoriellt angreppssa tt 
sa kersta llas. 
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Sveriges plats på den internationella cirkulära kartan  
I Sverige finns ma nga och betydelsefulla initiativ men de har inte paketerats som en 
helhet. De olika akto rerna ta cker olika infallsvinklar; fra n o vergripande fra gor inom 
miljo va rd och na ringsliv till ekologiska matmarknader och kla dbutiker som sa ljer 
second hand. Den nationella strategin spelar en avgo rande roll fo r att visa va gen frama t 
och blir ett fo rsta steg mot en samlad Sverigebild som ocksa  kan anva ndas inom 
Sverigefra mjandet pa  utlandsmyndigheterna. En paketering av Sveriges arbete med och 
kompetens inom cirkula r ekonomi a r bra fo r exportindustrin, som kan lyfta Sveriges 
konkurrensfo rdelar pa  den globala marknaden.   
 
Det finns ett tydligt intresse fra n Sveriges utlandsmyndigheter att profilera Sverige pa  
den internationella arenan fo r cirkula r ekonomi. Sverige har en mo jlighet att profilera 
sig som ett fo rega ngsland genom att identifiera vilka utmaningar och mo jligheter som 
a r specifika fo r Sverige; bygga det svenska narrativet och placera det i en internationell 
kontext. Genom detta arbete bidrar Sverige ocksa  till SDG 17, som betonar vikten av 
globalt samarbete fo r ha llbar utveckling. Va rlden sta r info r a ndliga resurser och en 
klimatsituation som blir allt mer akut att a tga rda. Sveriges omsta llning kan bli ett 
avgo rande bidrag till genomfo randet av Agenda 2030 och i klimatarbetet samt profilera 
Sverige som en ledande akto r i den globala omsta llningen fra n linja ra mot cirkula ra 
flo den. EU ska, enligt den nya kommissionsordfo randen, bli en va rldsledare inom 
cirkula r ekonomi och Sverige har mo jlighet att, liksom inom klimatarbetet och 
genomfo randet av Agenda 2030, inta en ta tposition.  
 
Ömsta llningen fra n en linja r till cirkula r ekonomi a r inte ett isolerat, nationellt projekt. 
Delegationen vill peka pa  att regelverket beho ver harmoniseras globalt och att hinder i 
handeln mellan la nder som motverkar omsta llningen beho ver identifieras och 
avla gsnas. Regelverket beho ver utvecklas sa  att handeln med a tervunna ra varor 
underla ttas utan att man orsakar riskspridning, till exempel i form av att 
elektronikskrot eller plast dumpas i tredje land.  
 
Delegationen fo resla r att en genomlysning av relevant EU-lagstiftning go rs fo r att 
analysera var och hur Sverige vill och kan ga  la ngre, antingen genom lagstiftning eller 
frivilliga initiativ.  
 
 
 

Åtgärdsförslag 

Delegationen vill med detta inspel fo rmedla de tydligaste budskapen fra n de 
intressenter inom cirkula r ekonomi som Delegationen och dess kansli har haft kontakt 
med under 2019. Delegationen har gjort en sa llning av samtliga fo rslag och tar tillfa llet i 
akt att redan i detta inspel kort informera om identifierade a tga rder som skulle kunna 
ge effekt pa  relativt kort sikt. Fo rslagen beskrivs endast o versiktligt eftersom 
Delegationen avser a terkomma med fo rdjupningar i rapporten i mars 2020. 
Delegationen a r medveten om att flera av fo rslagen bero r lagstiftning som a r 
harmoniserad inom EU och da rmed a r sva ra att fo ra ndra i ett kortare tidsperspektiv.  
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Kartläggning av materialflöden 
Det finns generellt brister i statistiken fo r resursflo den; fra n extraktion eller prima rpro-
duktion till a tervinning. Delegationen pekar pa  att det till att bo rja med skulle kunna  
go ras en nationell kartla ggning, som synliggo r tillga ngen pa  resursen, vad resursen 
ra cker till och vilka produkter/anva ndningsomra den som resursen ba st anva nds till. 
Som exempel kan na mnas att det kommer att beho vas strategier fo r ha llbara material-
flo den fo r till exempel metaller da  ba de klimatomsta llningen och elektrifieringen av 
samha llet inneba r att en o kad ma ngd metaller kommer att tas ut. Kartla ggningen bo r 
titta pa  volym och vikt, men a ven va rdet av materialet, ba de vid uttag av nytt material, 
a terbruk och a tervinning. Utan tillfo rlitlig kunskap om olika flo den finns tydliga risker 
fo r minskad effektivitet ifra ga om beslut inom teknikutveckling, investeringar och sam-
verkansprojekt samt politiska beslut kopplade till resurserna. Ba de det privata och of-
fentliga na ringslivet beho ver detaljerad information om kvaliteter i flo den, samtidigt 
som man har ett ansvar att bidra till statistiken (som SCB har ansvar fo r).  
 

Översyn av lagar och förordningar 
Delegationen har bland annat i uppdrag att ”identifiera hinder och motverkande 
styrmedel” och ”fo resla  kostnadseffektiva styrmedel till regeringen”. Delegationen 
noterar ocksa  skrivningen i Januariavtalet p. 38 Stärk utvecklingen av en resurseffektiv, 
cirkulär och biobaserad ekonomi. Den sa ger att en bred o versyn ska genomfo ras av 
regelverken fo r a tervinning och hantering av avfall och restprodukter fo r att fra mja 
innovation och fo retagande i den cirkula ra ekonomin. Delegationen vill betona vikten av 
att avfall ses som en resurs. Fo r att sta rka och pa skynda omsta llningen fra n en linja r till 
en cirkula r ekonomi beho vs incitament att inkludera o verva ganden om 
produktens/tja nstens livsla ngd (a teranva ndning) och a tervinning redan i designfasen 
av produkter, produktion och affa rsmodeller. 
 
I sina kontakter med Sveriges intressenter har Delegationen uppfattat att det finns 
behov av en o versyn av en rad fo rordningar med stor betydelse fo r omsta llningen.  
Under diskussionerna med Delegationens referensgrupp har o nskema l om fo ra ndringar 
framfo rts speciellt betra ffande vissa lagar/fo rordningar (se bilaga 1). Delegationen 
avser a terkomma med en djupare analys av dessa omra den i sin avrapportering i mars 
2020. 
 

Offentlig upphandling 
Delegationen anordnade den 25 november ett seminarium om offentlig upphandling 
och cirkularitet tillsammans med SKR och Upphandlingsmyndigheten. Huvudsaklig 
ma lgrupp var inko pare pa  kommun och region, men a ven fo retagsrepresentanter deltog. 
Seminariet var mycket uppskattat och en samarbetsgrupp fo r offentlig upphandling 
bildades besta ende av Delegationen, SKR, Upphandlingsmyndigheten och 
Kammarkollegiet, som pa  eget initiativ deltog. Ett mycket viktigt budskap fra n 
seminariet var att Upphandlingsmyndigheten beho ver vara tydligare och dja rvare i sin 
roll som ra dgivande myndighet. Delegationen avser komma tillbaka till fra gan i sin 
avrapportering i mars 2020. I skrivande stund presenterar regeringen sin 
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klimatpolitiska handlingsplan, och a ven i den lyfts offentlig upphandling som ett 
omra de med omfattande potential. 

Spårbarhet 
Baserat pa  skrivningen i Budgetpropositionen 2020 UÖ 20 ”Fo r att o ka mo jligheterna 
att anva nda avfallet som en resurs i en cirkula r ekonomi beho ver fler produkter vara 
fria fra n sa rskilt farliga a mnen” fo resla r Delegationen att regeringen initierar en o versyn 
av vilken kemikalieanva ndning som sa rskilt fo rsva rar returflo de.  

Konsumenternas roll  
Konsumenterna spelar en betydelsefull roll i Sveriges omsta llningsarbete. Det ma ste 
vara mo jligt fo r konsumenter att go ra informerade val som go r det la tt och mer lo nsamt 
att konsumera mer ha llbart. Delegationen vill lyfta fra gan om certifiering, ma rkning och 
standarder som redskap fo r att ge konsumenter ba ttre va gledning fo r att kunna va lja 
kvalitet i syfte att fo rla nga produkters livsla ngd och minska konsumtionstakten. Se till 
exempel energima rkning av varor och principer om massbalans. Det beho vs ocksa  
allma n information riktad till gemene man om vad omsta llningen inneba r och hur en 
cirkula r ekonomi fungerar. Det vore a ven bra att inkludera en mer utvecklad 
undervisning i cirkula r ekonomi i skolan. 
 

Förlängd garantitid 
Delegationen fo resla r att producenter av varor och tja nster uppmanas a ta sig att i 
frivilliga o verenskommelser garantera funktionen under en viss tid. Det a r dock viktigt 
att inte la sa in gammal teknik i systemet utan ska samtidigt gynna innovation. En 
ta nkbar bransch vore mo belbranschen, da r a ven andrahandsmarknaden skulle gynnas 
av la ngre garantitider. Det kan ocksa  finnas fog fo r att o verva ga om garanti pa  
reparationer skulle kunna info ras. 
 

Frivillig överenskommelse om omställning mellan stat och 
intressenter 
I Holland har stat och intressenter antagit en gemensam, frivillig o verenskommelse om 
(Letter of intent1) att pa skynda omsta llningen till en cirkula r ekonomi. De 
undertecknande parterna a tar sig att vidta a tga rder inom sina respektive omra den. 
Delegationen fo resla r att regeringen o verva ger att tra ffa en frivillig och konkret 
o verenskommelse med Sveriges intressenter enligt modell fra n Holland. En sa dan 
o verenskommelse kan utgo ra en handlingsplan, som kompletterar och konkretiserar 
vad regeringen uttryckt i den nationella strategin fo r cirkula r ekonomi.  
 

 
1 National Agreement on the Circular Economy, Letter of intent to develop transition 
agendas for the Circular Economy together 
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Styrning genom instruktioner och regleringsbrev 
Delegationen anser att staten bo r o verva ga att fo ra in skrivningar om omsta llningen till 
en cirkula r ekonomi sa va l i instruktioner som regleringsbrev fo r relevanta myndigheter. 
En myndighet som ofta na mns av referensgruppen a r Upphandlingsmyndigheten, som 
bedo ms vara alltfo r otydlig vad betra ffar ra dgivningsverksamheten.  
 

Sveriges ”plastsamordnare” 
Delegationen noterar att den nationella ”plastsamordnare” som aviserats i ”Det ga r om 
vi vill – fo rslag till en ha llbar plastanva ndning” (SÖU 2018:84) placeras pa  
Naturva rdsverket. Delegationen va lkomnar tillsa ttningen och vill understryka vikten av 
samverkan och att synergieffekter mellan plastsamordnaren och Delegationens arbete 
inom plast tillvaratas. 
 

Samverkan med Fossilfritt Sverige 
Delegationen vill uttrycka sitt sto d fo r flera ansatser inom Fossilfritt Sveriges 
sammansta llning PÖLITIK FÖ R FÖSSILFRI KÖNKURRENSKRAFT2, och har etablerat 
kontakt fo r kommande samverkan.  
 
 

• ”Det beho vs innovation i beslutsfattande inom statens organisationer – det 
beho ver skapas fo rso ksverksamhet med dispens fra n viss statlig reglering.” 

 
Delegationen delar denna a sikt och avser a terkomma med fo rslag kring hur Sverige 
skulle kunna anpassa den holla ndska modellen Green Deals. Den syftar till att staten 
inga r en o verenskommelse med en akto r och beviljar dispens fra n ga llande lagstiftning i 
syfte att la ta akto ren prova en ny modell fo r till exempel producentansvar, 
produktionsa tt, tillsta ndsfo rfarande, insamling mm. Öm fo rso ket ger positiva resultat 
kan ga llande lagstiftning modifieras. 
 

• Det kan beho vas tydligare regleringsbrev till bero rda myndigheter 
 
Delegationen har ocksa  fo reslagit en o versyn av inte bara regleringsbrev utan a ven 
instruktionerna till relevanta myndigheter.  
 
 

• Ett genomga ende tema i fa rdplanerna a r att den offentliga upphandlingen pa  
cirka 700 miljarder tydligt premierar fossilfria lo sningar sa  att till exempel 
klimatneutrala byggmaterial och hundra procent fo rnybara drivmedel fa r en 
konkurrensfo rdel pa  marknaden. Ha r kan staten, regionerna och kommunerna 
bli tydligare i sina direktiv. 

 

 
2 Sammansta llning och utveckling av politikfo rslag baserade pa  fa rdplanerna fo r fossilfri 
konkurrenskraft   
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Delegationen bedriver ett intensivt arbete kring cirkula ra krav i offentlig upphandling 
och har skapat en grupp med SKR, Upphandlingsmyndigheten och Kammarkollegiet. I 
Sverige finns ytterligare ett antal akto rer som arbetar med fo rslag till 
Upphandlingsmyndigheten i syfte att go ra den modernare och mer kraftfull i sin 
myndighetsuto vning och Delegationen ha ller pa  att bygga kontakter med a ven dessa. 
 
Delegationen vill ocksa  sto dja de politikfo rslag fra n branschens fa rdplaner som 
Fossilfritt Sverige presenterat, se bilaga 2. 
 
 
 
 
 
 
Fo r Delegationen fo r cirkula r ekonomi 
 
A sa Domeij, Ördfo rande i Delegationen fo r cirkula r ekonomi 
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Bilaga 1 Översyn av författningar där konkreta hinder 
har diskuterats 

 
• Fo rordning (2018:1462) om producentansvar för förpackningar 
 

Ett av Delegationens fokusomra den a r plast, och da rfo r har fra gan om producentansvar 
hittills ro rt plast. Denna fo rordning anses idag fungera bristfa lligt i praktiken av flera 
ska l. Fo r det fo rsta suboptimerar den de mo jligheter som finns fo r a tervinning av plast: 
det kan ses som ett marknadsmisslyckande att det finns mo jligheter att a tervinna plast 
men att det saknas efterfra gan eftersom a tervunnen plast ofta a r dyrare a n ny. 
Ytterligare utmaningar a r osa kerhet betra ffande tillga ng och en ho g konstant kvalitet 
som a r fo renlig med krav pa  ha lsa och sa kerhet. Fo r det andra saknar den krav pa  att 
fo rpackningsmaterialet ska vara materiala tervinningsbart. De nationella, o vergripande 
ma l som finns a r inte kopplade till enskilda na ringsidkare, vilket medfo r att ansvarig 
tillsynsmyndighet inte kan vidta a tga rder mot de som salufo r icke a tervinningsbara 
fo rpackningar.  

 
Delegationen vill ocksa  peka pa  att det finns ett systemfel i hur insamlade 
plastfo rpackningar redovisas. I Naturva rdsverkets statistik la mnas uppgifter om ma ngden 
insamlad plast utan att det specificeras hur mycket som har materiala tervunnits, vilket go r 
uppgifterna kraftigt felaktiga. Vad som ha nder med den plast som inte materiala tervinns a r 
oklart, men det finns fog att tro att den inte hanteras pa  ett cirkula rt sa tt. EU-direktivet3 om 
a ndring av 94/62/EG om fo rpackningar och fo rpackningsavfall adresserar denna brist och 
det viktigt att a ndringarna implementeras. 

 
 

• Fo rordning (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar 
 
Fo rordningen inneha ller regler fo r retur av plastflaskor och metallburkar med 
konsumtionsfa rdig (drickfa rdig) dryck, till exempel o l, vin, vatten, energidryck och la sk. 
Fo rpackningarna ma ste inga  i ett godka nt retursystem fo r att fa  sa ljas. Det finns 
emellertid en rad undantag fra n returplikten; dels drickfa rdiga produkter da r inneha llet 
av mejeriprodukter a r mer a n 50 procent och dels drickfa rdiga produkter da r mer a n 
ha lften av inneha llet a r juice eller va xtdelar av gro nsaker, frukt eller ba r. Det finns dock 
na gra producenter av dessa drycker som frivilligt anslutit sig. Delegationen menar att 
denna fo rordning borde ses o ver och argumenten fo r undantagen fo r returplikten 
analyseras. A r ska len rimliga? I till exempel Norge omfattas a ven juicefo rpackning av 
returplikt. Eftersom drycker ofta ko ps i annat land a n det da r de konsumeras vore det 
pa  sikt praktiskt med ett retursystem som omfattade fler la nder, till exempel inom 
Norden. 
 
Delegationen anser a ven att det bo r utredas om ocksa  andra flaskor (fo r icke-drycker, 
till exempel diskmedel) ska omfattas av fo rordningen. 

 

 
3 EURÖPAPARLAMENTETS ÖCH RA DETS DIREKTIV (EU) 2018/852 av den 30 maj 2018 om 
a ndring av direktiv 94/62/EG om fo rpackningar och fo rpackningsavfall 



 

 

12(13)  
 

• Avfallsförordning (2011:927)  
 

Fo rordningen omges av ma nga oklarheter och tilla mpningen beho ver ses o ver. Det kan 
noteras att intressenterna efterfra gar en o versyn av definitionen pa  avfall och sa ger att  
 

• Konsumentköplag (1990:932) 
 

Delegationens referensgrupp har uttryckt stort intresse fo r att fo rla nga garantitiden pa  
frivillig va g, vilket i fo rla ngningen skulle kunna leda till en a ndring av 
konsumentko plagen. (Se rubriken Fo rla ngd garantitid) 
 

• Lag (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik 
 

Denna lag har varit fo rema l fo r flera riksdagsfra gor och branschen menar att den utgo r 
ett hinder fo r en fungerande andrahandsmarknad fo r viss elektronik. Akto rerna 
upplever att elektronik som placeras pa  marknaden en andra ga ng beskattas igen, vilket 
motverkar omsta llningsarbetets stra van att fo rla nga produkters liv och minska 
konsumtionstakten.  
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Bilaga 2 Sammanställning ur ”Politikförslag från 
Fossilfritt Sverige” som är särskilt relevanta för cirkulär 
ekonomi 

 
10. Mo jliggo ra minska avfallsma ngd och o kad cirkularitet genom att utveckla 
avfallsdefinitioner och regler fo r klassning av avfall genom tydligare 
myndighetsva gledning 
 
14. Info r styrmedel som ger incitament ”ho gt upp i kedjan”, till exempel redan vid 
produktdesign och upphandling samt genom fra mjande av materiala tervinning, fo r att 
styra bort plast fra n restavfall, fo rslagsvis genom att info ra krav pa  att tillverkade 
produkter ska ha ett inneha ll och utformning som go r dem mo jliga att 
materiala tervinna 
 
18. Sa kersta ll att miljo nyttan a r det o verordnade ma let i utformningen av det utvidgade 
producentansvaret fo r insamling och a tervinning av fo rpackningar 
 
24. Sa kersta ll effektiva och ra ttssa kra tillsta ndsprocesser, fo rslagsvis genom att: 
Sa tta ma l fo r handla ggningstid fo r miljo pro vningen i regleringsbrev 
Ö ka utrymmet att pro va fo ra ndringar i redan tillsta ndsgivna verksamheter sa  att fler 
a tga rder kan anma las eller fa  a ndringstillsta nd 
 
 
 


