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Angående remiss med Europeiska kommissionens förslag (COM (2015) 614/2) till 

meddelande om cirkulär ekonomi 

 

 

Näringslivets Regelnämnd, NNR har tagit del av det aktuella förslaget och önskar lämna 

följande synpunkter som är på en generell nivå.  

 

NNR välkomnar förslaget från kommissionen i meddelandet om cirkulär ekonomi då det är 

ett viktigt område som många av NNR:s medlemmar är engagerade i och arbetar mycket med. 

NNR finner det positivt att meddelandet om cirkulär ekonomi antar ett helhetsperspektiv som 

också innefattar företagens konkurrenskraft. Detta då den stora utvecklingspotentialen för en 

cirkulär ekonomi finns just hos företagen.  

 

NNR vill framhålla att det inte är genom nya regler som framgång nås på detta område utan 

att det snarare handlar om bättre tillämpning av existerande regler för att åstadkomma rättvisa 

villkor på den inre marknaden. Det finns heller inte endast en lösning som passar alla företag 

för att uppnå cirkulär ekonomi utan det handlar olika cirkulära affärsmodeller med 

utgångspunkt i olika produkter, sektorer och företag.  

 

I handlingsplanen nämns biomassa och biobaserade produkter som ett viktigt område. Då 

Sverige är långt framme på detta område och har tillgångar inom såväl jordbruk som 

skogsbruk som bidrar till minskad miljöpåverkan då förnybar ersätter fossil är det av vikt att 

Sverige är pådrivande för att ta tillvara och ytterligare nyttja den potential som finns i hållbara 

förnybara resurser inom olika områden som är viktiga för svensk del. Det gäller bl.a. inom 

områden som bygg, textil, kemi och stålindustrin. NNR vill dock påpeka att frågor kring 

cirkulär ekonomi är en näringspolitisk fråga som handlar om att utnyttja resurserna på ett 

hållbart sätt och som leder till tillväxt och utveckling av näringslivet och i förlängningen av 

samhället.  

 

Sverige har en stark ställning internationellt i utvecklingen mot miljömässig hållbar 

produktion och är inom vissa områden inom tillverkningsindustrin långt utvecklad i 

jämförelse med många andra länder. En utveckling som är fullt driven av kommersiella 

krafter.  Offentlig upphandling kan rätt använd bidra till stimulans av marknaden. Inlåsningar 

till följd av krav på särskild teknik eller produkter måste dock undvikas. Ökade innovations- 

och funktionsupphandlingar kan i ljuset av detta bidra till utveckling och förhoppningsvis leda 

till en förstärkning av svensk konkurrenskraft.  

 

I det kommande arbetet med att bl.a. hitta en balans mellan målet att öka återanvändningen av 

material och målet i kemikalielagstiftningen att skydda människors liv och hälsa är det viktigt 
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att en nära dialog med näringslivet förs och att konsekvensutredningar av fullgod kvalitet 

upprättas. Kommissionen föreslår i ett flertal artiklar t.ex. vad gäller end-of-waste att 

kommissionen ska ges möjlighet att precisera lagstiftningen genom s.k. Delegated acts istället 

för genom Implemented Acts. NNR vill även här framföra vikten av att regeringen för en 

dialog med näringslivet om för- och nackdelar med de olika alternativa regleringssätten och 

tar fram en konsekvensutredning som närmare analyserar effekterna av dessa.  

 

När det gäller uppföljningen av utvecklingen av den cirkulära ekonomin vill NNR framhålla 

att framtagande av ett EU-gemensamt ramverk för mätning av framsteg inom den cirkulära 

ekonomin måste tas fram i samarbete med näringslivet. Detta då exempelvis vissa indikatorer 

kan vara landspecifika och t.ex. inte vara relevanta för vissa länder. Då olika indikatorer kan 

ha olika relevans i olika branscher bör uppföljning av utvecklingen ske landspecifikt och 

kanske också sektorsspecifikt. 

 

Utöver ovanstående finns det i avfallspaketet definitioner som är viktiga och som behöver ses 

över eller bytas ut. Det handlar bland annat om att byta ut begreppet ”municipal waste” till 

”households waste” för att möjliggöra utveckling och när det gäller beräkning och verifiering 

av måluppfyllelse att se över och förtydliga begreppen ”reuse” och ”preparation for reuse”.  

 

Avslutningsvis vill NNR framföra att för att arbetet med cirkulär ekonomi och den 

handlingsplan som tagits fram verkligen ska bidra till en positiv utveckling på detta område är 

det viktigt att flera aktörer i samhället samverkar. Vad gäller det framtida arbetet med ett 

införlivande på svensk nivå vill också NNR framhålla vikten av att detta görs på ett för 

företagen så bra och så smidigt sätt som möjligt och att konsekvensutredningar av god kvalitet 

tas fram som belyser effekterna för näringslivet av den föreslagna implementeringen. 
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