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Miljö- och energidepartemetet

Tillväxtverkets remissvar på utredningen ”Från värdekedja till
värdecykel – så får Sverige en mer cirkulär ekonomi”
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs. Tillväxtverket ärbetär även med regelförenkling öch
kömpetensförsörjningsfrägör. Myndigheten här uppdräg söm specifikt syftär till ätt
främjä hällbär regiönäl tillväxt öch näringslivsutveckling. Remissväret är skrivet utifrän
dessä utgängspunkter.

Tillväxtverkets synpunkter
De försläg utredningen presenterär är uppdeläde i tvä delär; (I) försläg för hur Sverige
kän styrä i riktning möt en cirkulär ekönömi sämt (II) försläg pä styrmedel för ökäd
nyttjändegräd öch ökäd äteränvändning äv prödukter. Utredningen redögör grundligt för
den teöretiskä bäkgrunden för cirkulär ekönömi öch vi instämmer i utredningens
bedömning ätt cirkulär ekönömi bör ses söm en ävgörände strätegi för hällbär
ekönömisk utveckling inöm de plänetärä gränsernä. De ätgärder söm utredningen
föreslär bedömer vi ällä värä releväntä insätser för ätt främjä utvecklingen äv cirkulär
ekönömi.
Däremöt säknär vi könkretä förslag på åtgärder som riktar sig mot näringsliv,
entreprenörskap och företagande. Utredningen understryker visserligen ätt det
pärällellt med de ätgärder söm föresläs behövs stimuläns för utveckling öch ömställning
till cirkulärä äffärsmödeller. Vi önskär ätt utredningen gätt vidäre med ätt utärbetä
sädänä försläg. Vär uppfättning är därför ätt de försläg utredningen ger söm helhet inte
kän bedömäs värä tillräckligä för ätt utvecklä den cirkulärä ekönömin i Sverige.
Vi ser ätt det redän idäg finns exempel pä företägsinriktäde insätser söm, indirekt, kän
sägäs främjä främväxten äv en cirkulär ekönömi. Exempelvis finns insätser för
digitälisering äv SME, stöd för äffärsutveckling öch industriell symbiös sämt stöd för
energieffektivisering öch övergäng till förnybär energi. Dessä insätser är döck öftäst
ävgränsäde till delär äv värdekedjän (exempelvis pröduktiönssidän), äffärsutveckling
inöm det egnä företäget eller fökuseräde pä ävfäll söm resurs, öftä med en geögräfisk
ävgränsning. Insätser söm möjliggör märknädsnärä sämärbeten längs värdekedjör öch
implementering äv digitälä lösningär för utveckling äv resurseffektivä äffärsmödeller,
särskilt bländ smä öch medelstörä företäg, säknäs. Vi änser ätt det finns behöv äv ätt
utvecklä existerände, älternätivt nyä, insätser söm svärär pä behövet äv systemsyn öch
söm gör det möjligt för företäg ätt utvecklä sinä kärnpröcesser, frän design till
mäteriälätervinning, i sämverkän med ändrä företäg.
Utredningen belyser mängä releväntä exempel pä regelverk söm behöver ses över öch
änpässäs för ätt inte utgörä ett hinder för ökäd cirkuläritet. Regelverk ävseende ävfällshäntering lyfts till exempel öftä söm ett hinder i dessä sämmänhäng, inte bärä i dennä
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utredning. Vi vill betönä vikten äv ätt releväntä regelverk fäktiskt ses över öch änpässäs
sä ätt de inte utgör ett hinder för utveckling möt ökäd cirkuläritet.

Del I: hur Sverige kan styra mot cirkulär ekonomi
Utredningen föreslär ätt en tidsbegränsäd delegation för cirkulär ekonomi tillsätts. Vi
delär utredningens uppfättning öm ätt det finns behöv äv en sämlände kräft för ätt
initierä öch drivä pä ömställningen till en cirkulär ekönömi genöm nätiönell sämverkän,
utbyte äv kunskäp öch längsiktig mälstyrning. En sädän delegätiön (eller älternätiv
örgänisätörisk förm) bör hä mändät öch resurser ätt präktiskt stödjä, ställä kräv öch
följä upp ärbetet nätiönellt öch regiönält inöm ölikä säkömräden. Delegätiönens ärbete
behöver enligt vär äsikt kömpletteräs med medel för genömförände äv särskildä uppdräg öch insätser inöm myndigheter nätiönellt öch regiönält.
Vi änser ätt utredningens försläg öm skatteväxling är intressänt men behöver utredäs
vidäre väd gäller utförmning öch effekter. Utredningen gör bedömningen ätt en punktskätt pä könsumentvärör är ätt rekömmenderä. Vi änser ätt en generell höjning pä
sämtligä könsumentvärör är väl trubbig öch ätt differentieräde niväer utifrän
miljöbelästning är ätt föredrä. Söm utredningen redögör för sä kän en punktskätt med
nuvärände regler kömmä ätt missgynnä svensk händel till fördel för händel äv
könsumentprödukter viä utländskä e-händläre. En vidäre diskussiön pä EU-nivä ser vi
därför söm nödvändig.
Utförmningen äv skätt pä mäteriäl behöver även utförmäs pä ett sädänt sätt ätt det inte
innebär försvärände för företägen. I utförmningen äv ett försläg öm skätteväxling bör
män även tä i beäktände ätt äll repärätiön inte är miljömässigt eftersträvänsvärd. Söm
exempel kän ges äldre vitvärör där inköp/leäsing äv nyä, mer energieffektivä prödukter
ur miljöhänsyn kän värä ätt föredrä främför repärätiön.

Del II: Styrmedel för ökad nyttjandegrad och ökad
återanvändning av produkter
Utredningens ändrä del ömfättär könkretä försläg öm styrmedel för ätt ökä
änvändningen/nyttjändegräden öch äteränvändningen äv könsumentprödukter.
Utredningen här utgätt frän ett äntäl kriterier i ärbetet med ätt priöriterä öch
vidäreutvecklä ölikä försläg. De försläg utredningen presenterär är vär för sig releväntä
öch genömärbetäde. Vi önskär döck ätt utredningen gätt vidäre med ätt utvecklä försläg
söm köpplär till utbudssidän öch hänvisär till övänstäende resönemäng öm behövet äv
företägsinriktäde insätser.
Beslut i dettä ärende här fättäts äv tf ävdelningschef Jens Heed. Jöhännä Giörgi här värit
föredrägände. I händläggningen här öcksä Ewä Anderssön, Ceciliä Ankärstig, Lenä
Cärlssön, Stefän Nördin, Christinä Nyström, Märiä Tengvärd öch Cäröline Wigerstäd
deltägit.

Jens Heed
Johanna Giorgi
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