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Remiss av Europeiska kommissionens förslag 
(COM (2015) 614/2) till meddelande om 
cirkulär ekonomi M2015/04155/Mm.

Lunds kommun finner att det är mycket positivt att EU aktivt verkar för 
att skapa en cirkulär ekonomi. Det är dock viktigt att arbetet bedrivs på 
alla nivåer från internationellt till lokalt. För att åstadkomma en 
fungerande cirkulär ekonomi är det viktigt att EU visar vägen och ställer 
tydliga och bindande krav på produktionsledet och verkar för bindande 
regelverk på olika plan. 

Dock menar Lunds kommun att det behövs tydliga signaler till 
producenter att de måste ställa om sin verksamhet till en hållbar design 
med produkter som fungerar optimalt under hela livscykeln. För att 
åstadkomma detta behövs ett bindande regelverk där det ställs krav på 
bland annat vilka ämnen som får ingå i produkterna för att exempelvis 
undvika farliga kemikalier. Detta medför också utmaningar på hur 
inflödet av produkter från områden utanför EU sker.

Lunds kommun anser att det tydligt måste framgå att återanvändning och 
materialåtervinning berör alla led och sektorer, både producenter och 
konsumenter. Konsumenternas beteende spelar en stor roll i arbetet med 
en cirkulär ekonomi men det är viktigt att påpeka att huvudansvaret inte 
kan/ska ligga på konsumentledet. Detta kan inte bara vara en 
konsumentfråga, det är självklart även en producent- och strukturfråga.

Lunds kommun påpekar att det tydligt måste framgå att ”hela EU” är 
med för att skapa den trovärdighet och norm som medborgarna behöver. 
Den moraliska aspekten måste bäras av fler, exempelvis producenter, 
medlemsländernas regelverk och naturligtvis EU-kommissionen. 

Avseende avfallshantering i framtiden framhåller Lunds kommun att det 
är viktigt att på ett tidigt stadium i samhällsplaneringen skapa goda 
förutsättningar för återanvändning, insamling och återvinning.

Lunds kommun anser att hanteringen av plast och plastprodukter är ett 
mycket viktigt område inom arbetet med att skapa fungerande 
materialflöden utan spill inom EU. Detta är mycket viktigt då den ökande 
förekomsten av plastavfall i olika miljöer som exempelvis havet är ett 
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allvarligt växande problem. Särskilt bekymmersamt är de stora utsläppen 
av mikroplaster via våra avloppssystem.

Lunds kommun trycker på att det är angeläget att också få till stånd 
fungerande materialflöden av de sällsynta jordartsmetallerna. Detta 
ställer stora krav på den framtida designen, utformningen och 
hanteringen av olika elektroniska produkter som exempelvis 
mobiltelefoner och dataskärmar. Dessa måste i framtiden enkelt kunna 
plockas isär för återbruk och återvinning.

Lunds kommun anser att det förutom de EU-program som ska stimulera 
utvecklingen mot en cirkulär ekonomi också behövs satsningar på 
nationell nivå. Ansökningar om medel från EU:s olika program är ofta 
omfattande och kräver samarbete mellan flera stater, vilket försvårar 
möjligheterna för mindre kommuner och företag att söka medel. Ska 
arbetet med cirkulär ekonomi utvecklas behövs det därför också inom 
Sverige statliga och regionala satsningar inom området.

Lunds kommun framhåller vikten av väl utarbetade indikatorer för 
arbetet med cirkulär ekonomi som kan ge vägledning av hur arbetet 
utvecklas genom en högkvalitativ uppföljning.

Lunds kommun tillägger att Lunds renhållningsverk ställer sig bakom de 
synpunkter som Avfall Sverige tar upp i sitt yttrande avseende 
revideringar av de sex avfallsdirektiven.
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