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Europeiska kommissionens förslag (COM(2014)397 final) till
revidering av flera av EU:s avfallsdirektiv (ramdirektiv för avfall,
förpackningsdirektiv, deponidirektivet, ELV-direktivet, WEEEdirektivet och batteridirektivet). Ert dnr M2014/1708/Ke
Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Det gör myndigheten
genom att skapa bättre förutsättningar för företagande och attraktiva regionala miljöer
där företag utvecklas.
Inom ramen för regeringens Miljöteknikstrategi har Tillväxtverket ett uppdrag som
syftar till att stimulera spridning och export av svensk miljöteknik. Myndigheten
genomför också insatser som ska främja affärsutveckling av svenska små- och
medelstora företag i alla branscher. Vidare är det Tillväxtverkets roll att driva på och
utveckla förenklingsarbetet i samverkan med departement, myndigheter, kommuner
och näringsliv.
Remissvaret är skrivet utifrån dessa utgångspunkter.
Ställningstagande
Tillväxtverket tycker det är bra att gemensamma minimimål fastställs för
avfallshantering inom EU för att öka andelen avfall som går till återanvändning och
återvinning. En positiv bieffekt är att gemensamma minimimål kommer att bidra till
att minska de olikheter i konkurrensvillkor som uppstått till följd av skillnader i
reglering av avfall i olika medlemsstater.
Förslaget fastställer också EU:s ambitioner rörande resurseffektivisering och tillgång
till råvaror. Vidare bidrar förslaget till flaggskeppsinitiativet ”Ett resurseffektivt
Europa” i Europa 2020-strategin.
Tillväxtverket är också positivt till arbetet med att förenkla EU:s avfallslagstiftning och
minska rapporteringkraven för företag.
Myndigheten anser dock att frågor om företagens regelbörda och administrativa krav
är otillräckligt belysta. Det gäller särskilt mikro och små företag som utgör 96 procent
av den svenska företagsstocken. Beredskap behöver finnas för att vid behov ge dessa
företag stöd i hanteringen av nytt regelverk.
Den svenska regeringen bör också beakta eventuella ökade krav rörande
avfallshantering samt inrapportering av statistik i relation till de olika kommunala
förutsättningarna.
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Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Gunilla Nordlöf. Marcus Liu har
varit föredragande. I handläggningen har också avdelningschef Karin Hallerby
deltagit.
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