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Naturvårdsverkets regeringsuppdrag med förslag till nya
etappmål (M2013/3232/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.
Tillväxtverket arbetar bl a med miljödrivna marknader och regelförenkling.
Dessutom har myndigheten ett aktivt hållbarhetsarbete som är kopplat till den
egna verksamheten. Remissvaret är skrivet utifrån dessa utgångspunkter.

Sammanfattning
Här följer Tillväxtverkets synpunkter i sammanfattning:






Tillväxtverket anser att det är positivt att Naturvårdsverket har tagit fram
förslag till nya etappmål bl a eftersom detta konkretiserar miljömålsarbetet.
Tillväxtverkets uppfattning är att de etappmål och underliggande
strecksatser som föreslås i huvudsak är väl formulerade och fyller sitt syfte.
Tillväxtverket anser att det är bra att Naturvårdsverket har låtit göra
samhällsekonomiska analyser av effekterna av att införa etappmålen.
Tillväxtverket anser dock att de administrativa kostnaderna för företagen i
vissa fall är allt för generellt beskrivna.
Generellt sett vill Tillväxtverket lyfta fram betydelsen av att det behövs nya
kreativa affärsmodeller samt offentliga satsningar på den svenska
miljötekniksektorn för att etappmålen ska kunna nås.

Tillväxtverkets detaljerade synpunkter på Naturvårdsverkets
förslag
Nedan redovisas Tillväxtverkets synpunkter på Naturvårdsverkets förslag till
etappmål mer i detalj.
Ökad förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av avfall

Naturvårdsverkets förslag till etappmål är att år 2020 tas materialet i
avfallet från hushåll och verksamheter till vara så långt som möjligt
samtidigt som påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras.
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Tillväxtverket är positivt till förslaget bl a för att materialåtervinning generellt
ur ett livscykelperspektiv är bättre för miljön jämfört med förbränning. Verket
delar Naturvårdsverkets syn att det behövs åtgärder för att i större utsträckning än idag designa produkter så att de kan återvinnas och återanvändas.
Minskat matavfall

Naturvårdsverkets förslag till etappmål är att till år 2020 ska matavfallet
minska med minst 20 procent jämfört med år 2010.
Tillväxtverket stödjer förslaget och delar Naturvårdsverkets bedömning att för
att målet ska kunna nås så krävs beteendeförändringar hos hushållen och nya
kreativa affärsmodeller och andra åtgärder från företagen, butiker och
grossister.
Textil och textilavfall

Naturvårdsverkets förslag till etappmål när det gäller textil och textilavfall
är att år 2020 ska kretsloppen för textilier så långt som möjligt vara resurseffektiva och fria från farliga ämnen.
Tillväxtverket anser att det finns starka skäl till att införa etappmål inom detta
område eftersom konsumtionen av textilier har ökat med 40 procent under det
senaste decenniet samtidigt som bara 20 procent återanvänds och en mycket
begränsad andel av textilierna återvinns. Detta medför miljöproblem både i
Sverige och i de länder som textilierna tillverkas i.
Tillväxtverket ställer sig positivt till Naturvårdsverkets förslag att införa
lättillgängliga insamlingssystem samt att satsa på information för att ändra
konsumentbeteendena inom textilområdet. Tillväxtverket är även positivt till
att införa ett producentansvar under förutsättning att de minsta företagen
undantas.
Efterbehandling av förorenade områden

Naturvårdsverkets precisering för etappmålet efterbehandling av förorenade
områden föreslås vara ”Förorenade områden är åtgärdade i så stor
utsträckning att de inte utgör något hot mot människors hälsa och miljön”.
År 2050 ska alla områden med mycket stor risk eller stor risk för människors
hälsa vara åtgärdade.
Tillväxtverket anser i likhet med Naturvårdsverket att detta är ett mycket
viktigt område. Naturvårdverket föreslår att statliga bidrag införs för
teknikutvecklingsprojekt inom detta område. Tillväxtverket ställer sig bakom
detta förslag och anser att detta skulle kunna vara ett viktigt område för den
svenska miljötekniksektorn.
Tillväxtverket anser i likhet med Naturvårdsverket att principen att
förorenaren ska betala är riktig. Vi är dock tveksamma till att staten ska tvinga
fram gemensamma finansieringsformer på branschnivå. Sådana initiativ
måste vara frivilliga annars är risken att de skötsamma företagen tvingas
betala det som mindre skötsamma företag orsakat.
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Naturvårdsverket föreslår även att ett nytt styrmedel i form av ett statligt
bidrag för teknikutvecklingsprojekt avsett att verka för minskad deponering av
förenade massor och för att effektivisera efterbehandlingsprocessen införs.
Även detta kan utöver positiva miljöeffekter även vara bra för miljötekniksektorn.
Exponering av kadmium via livsmedel

Naturvårdsverket föreslår att senast år 2018 ska styrmedel vara beslutade
som minskar befolkningens exponering för kadmium via livsmedel.
Tillväxtverket är positivt till detta etappmål och har inga mer specifika
kommentarer till detta mål.
Bristande beskrivning av effekterna på företagen

Tillväxtverket anser att det är positivt att Naturvårdsverket har låtit göra
samhällsekonomiska analyser av effekterna av att införa etappmålen.
Tillväxtverket anser dock att de administrativa kostnaderna för företagen i
vissa fall är allt för generellt beskrivna. Det gäller främst återanvändning och
materialåtervinning av avfall. När det gäller textil och textilavfall så är
konsekvenserna för företagen inte så strukturerat beskrivna som man skulle
önska. En mer detaljerad beskrivning av konsekvenserna för företagen hade
eventuellt kunnat leda till att samma mål hade kunnat uppnås med mindre
ingripande förslag i relation till företagen.
Även de positiva konsekvenserna för företagen av etappmålen är enligt
Tillväxtverkets bedömning i många fall något bristfälligt beskrivna vilket
riskerar att leda till att de positiva konkurrensaspekterna underskattas.
Tillväxtverket har även noterat att verkets uppdrag inom regelförenklingsområdet är felaktigt beskrivet på s 63 i Förslag till etappmål för ökad
förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av avfall.
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Gunilla Nordlöf. Jan
Persson har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också Lejla
Babajic Löfgren, tf enhetschef Kalle Westberg och avdelningschef Anna
Bünger deltagit.

Gunilla Nordlöf
Jan Persson
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