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Remissyttrande 

Datum 2016-02-09 

Diarienummer RS 4026-2015 

Miljö- och energidepartementet 

103 33 Stockholm 

 

Yttrande över ”Remittering av Europeiska 
kommissionens förslag COM (2015) 614/2 till 
meddelande om cirkulär ekonomi” 

Västra Götalandsregionens bedömning av remissen 

Regeringen har gett Västra Götalandsregionen möjlighet att yttra sig om EU-

kommissionens förslag till meddelande om cirkulär ekonomi.  

 

Västra Götalandsregionen välkomnar meddelandet om cirkulär ekonomi. En 

biobaserad och cirkulär ekonomi är en prioriterad fråga för Västra 

Götalandsregionen för att öka resurseffektivitet och minska miljö- och 

klimatpåverkan samtidigt som det gynnar näringslivsutveckling och nya jobb. 

Meddelandet innehåller skarpa förslag och kommer att ha en betydande positiv 

effekt på övergången till en mer resurssnål cirkulär ekonomi, i Västra Götaland 

och i Europa, där man sluter fler och fler kretslopp.  

 

Västra Götalandsregionen bedömer att det behövs ett gemensamt ramverk för 

cirkulär ekonomi för att öka intensiteten i det arbete som redan påbörjats i flera av 

regionens viktigaste branscher – transport, kemi- och material, textil, produktion, 

livsmedel, IT m.m. I en konkurrensutsatt och handelsinriktad ekonomi som den 

svenska med många företag som har verksamhet i flera nationer är det av 

avgörande betydelse att regelverk är lika för att man skall kunna ta tillvara 

betydande volymeffekter i en cirkulär ekonomi. Västra Götaland som utpräglad 

industriregion är särskilt beroende av synkroniserade regelverk och standarder för 

att företagen skall kunna utnyttja potentialen i den cirkulära ekonomin. 

 

Västra Götaland är en region med flera lärosäten och institut som bedriver 

verksamhet inom cirkulär ekonomi som i nästa steg bidrar till kunskapsbaserad 

utveckling. En betydande andel av Sveriges test- och demoanläggning för 

utveckling finns lokaliserade i Västra Götaland – 38 procent enligt en aktuell 

analys från Vinnova – och dessa är jämte forskargrupper en betydande resurs för 

att utveckla och prova lösningar för att sluta kretslopp. 

 

Västra Götalandsregionen har betydande egen produktion där materialflöden utgör 

en stor del av den ekonomiska omslutningen. Inom hälso- och sjukvård såväl som 

kollektivtrafik har Västra Götalandsregionen ambitionen att vara en föregångare 

inom cirkulär ekonomi och VGR har högt satta miljömål för dessa verksamheter 

när det gäller effektiva materialflöden och resurseffektivitet.  
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Regionen vill i högre utsträckning än idag gå i bräschen när det gäller 

innovationsupphandling för att kunna utveckla den cirkulära ekonomin ytterligare 

inom sina egna verksamheter. Västra Götalandsregionen ser positivt på ökad 

samverkan med andra regioner/landsting inom detta område, såväl som med 

kommuner, staten och det privata näringslivet. EUs förslag till insatser på området 

kommer att bli ett stöd för det arbetet. 
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