
 

 

Remissyttrande 
COM(2015) 614/2 
 
Miljö- och energidepartementet 
 
 
 
 

Stockholm 2016-02-19 
 

 
 

Remiss gällande Europeiska kommissionens 
förslag COM(2015) 614/2 till meddelande 
om cirkulär ekonomi  
 
El-Kretsen 
El-Kretsen startade som ett non profit bolag 2001 då förordningen om 
producentansvar för elektronik trädde i kraft. Syftet var att organisera 
administration och hantering. Över tid har systemet utvecklats och idag har El-
Kretsen cirka 1700 anslutna producenter. Insamlingen sker i samarbete med 
landets samtliga kommuner. Mer än 98 procent av all insamlad 
konsumetelektronik sker i El-Kretsens regi. Produkterna körs till upphandlade 
återvinningsanläggningar där kraven inom miljö, säkerhet och kvalité styrs av 
internationella standarder. Kraven har succesivts höjts och utvecklats inom 
ramen för landsöverskridande standardiseringsarbete.  
 
Avfallsdirektivet 
El-Kretsens är positiva till att kommissionen vill verka för en ökad 
resurseffektivitet. Det är bra att de försöker hitta en gemensam ambitionsnivå 
för hela EU och därmed minska glappen mellan olika medlemsstater. 
 
Vi är övertygade om att en grundförutsättning för att lyckas med ambitionen är 
att alla inblandade aktörer i den cirkulära ekonomimodellen är överens om den 
övergripande målsättningen, att de drivs av incitament som pekar i samma 
riktning. Det får inte finnas några särintressen. En viktig nyckel blir att hitta 
ambitiösa men realistiska mål samt trovärdiga mätmetoder för dessa. Vi tror att 
sådana mål är de bästa styrmedlen, de främjar innovation och lösningar i alla 
delar av kedjan för att nå det övergripande målet.  
 
Produktutvecklingen inom både elektronik- och batteriområdet gör att det inte 
är helt enkelt att hitta insamlings- och återvinningsmål som både är drivande 



 

 

men samtidigt realistiska, och även om det lyckas kan de snabbt bli inaktuella. 
Målen och mätmetoderna bör arbetas fram tillsammans med aktörerna inom 
produktions-, insamlings- och återvinningsstegen och ta hänsyn både till den 
historiska och framtida produktutvecklingen.  
 
Begreppet full kostnadstäckning kan endast användas inom ramar som väl 
definierar var varje aktörs ansvar börjar och slutar, vilken servicenivå som ska 
uppnås etc. 
 
Vi stöder tanken att låta industrin driva en frivillig certifiering, som ett första 
steg mot att gemensamma och likvärdiga krav kan ställas på alla aktörer inom ett 
givet producentansvar.  
 
Sammanfattningsvis anser vi att fokus bör ligga på att hitta relevanta och 
realistiska mål samt bra mätmetoder för att följa upp dessa. Vidare blir det 
viktigt att kartlägga samtliga materialflöden och att tydligt definiera de olika 
aktörernas roller och ansvar.  
 
 
Med vänlig hälsning 
 
El-Kretsen 
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