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REMISSYTTRANDE 
 
    

 

Europeiska kommissionens förslag till meddelande 
om cirkulär ekonomi  
 
SABOs synpunkter 
 
SABOs yttrande begränsas till de delar av remissen som rör handlingsplanen 
för cirkulär ekonomi, direktiv 2008/98/EG om avfall samt direktiv 1994/62/EG 
om förpackningar och förpackningsavfall. 
 

Allmänt 
 
SABO anser att kommissionens förslag kan bidra till en utveckling mot ett 
kretsloppssamhälle där resursanvändningen blir effektivare och uppkomsten 
av avfall motverkas. Handlingsplanen för cirkulär ekonomi behandlar många 
viktiga områden. För SABOs medlemsföretag framstår områden som eko-
design, marknad för sekundär råvara samt bygg- och rivningsavfall som särskilt 
angelägna. 
 
SABO anser också att kommissionens förslag om ökad livslängd på produkter, 
ökad möjlighet att reparera och bättre tillgång till reservdelar är en mycket vik-
tig signal till tillverkningsindustrin och utgör ett viktigt steg bort från ”slit och 
släng”-samhället mot ett ekologiskt hållbart samhälle. 
 

Ökade återvinningsmål och utökat producentansvar 
 
SABO anser att kommissionens mål för ökad materialåtervinning och återan-
vändning avseende kommunalt avfall och förpackningsavfall är bra. Målen 
kommer att vara en utmaning även i Sverige trots att vi kommit långt när det 
gäller sorteringen och återvinning. 
 
SABO anser att det behövs incitament för att öka fastighetsägarnas och hus-
hållens vilja att sortera.  
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SABO anser att producenterna ska täcka hela kostnaden för avfallshanteringen 
inklusive kostnader för insamling, behandling, information och data. Det är bra 
att kommissionen nu föreslår ett förtydligande av att det ekonomiska ansvaret 
ska ligga hos producenterna.  
 
SABO anser att den fastighetsnära insamlingen bör betraktas som en självklar 
del av insamlingssystemet och att kostnaderna för denna också ska täckas 
inom ramen för insamlingssystemet. 
 

Bygg- och rivningsavfall 
 
SABO anser att det finns potential för att materialåtervinna och återanvända 
mer bygg- och rivningsavfall. I Sverige finns redan idag frivilligt utarbetade 
Riktlinjer för resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning vilka utgör 
en guide för sortering och märkning av bygg- och rivningsavfall. Däremot sak-
nas incitament för ökad återanvändning och materialåtervinning samt standar-
der avseende återvunnet material så att kvaliteten kan säkras. En sådan 
kvalitetssäkring är nödvändig för att återvunnet material ska efterfrågas på 
marknaden vilket i sin tur är en förutsättning för att återvinning och återan-
vändning ska öka. 
 
SABO anser att mängden farliga kemiska ämnen som används i byggmaterial 
måste begränsas, eftersom dessa ämnen försvårar materialåtervinning och 
återanvändning. Frågan om ökad återvinning och återanvändning är därför tätt 
kopplad till design och produktion.  
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