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Yttrande över EU-kommissionens konsekvensanalys avseende 
förslag COM(2015) 614/2 till meddelande om cirkulär ekonomi  

 

Inledning  
Regelrådet har i uppdrag att på begäran bistå regelgivare med att granska konsekvensutredningar till 
sådana förslag från EU-kommissionen (kommissionen) som bedöms ha stor påverkan på företag i 
Sverige och lämna råd om vad en svensk konsekvensutredning bör innehålla. Den 8 december 2015 
fick Regelrådet av Miljö- och energidepartementet i uppdrag att granska konsekvensanalysen till 
kommissionens förslag till meddelande om cirkulär ekonomi.  
 
Kommissionen presenterade den 2 december 2015 ett paket om cirkulär ekonomi som innehöll dels en 
handlingsplan för cirkulär ekonomi, dels förslag på ändringar i ett flertal EU-direktiv på avfallsområdet. I 
motiveringen till de föreslagna direktiven anges att EU:s ekonomi i dag går miste om betydande 
mängder potentiella returråvaror i form av avfall. Av den totala mängden på ca 2,5 miljarder ton avfall 
som genererades i EU år 2013 anges att 1,6 miljarder ton gick förlorade för den europeiska ekonomin i 
och med att det inte återanvändes eller återvanns. Kommissionen uppskattar att ytterligare 600 miljoner 
ton hade kunnat återanvändas eller återvinnas. Beträffande det kommunala avfallet inom EU återvanns 
43 % år 2013, medan 31 % deponerades och 26 % brändes. Idag råder det stora skillnader mellan 
medlemsstaterna avseende avfallshanteringen inom EU. Som exempel så deponerade sex 
medlemsstater år 2011 mindre än 3 % av sitt kommunala avfall medan 18 medlemsstater deponerade 
mer än 50 % och några mer än 90 % av sitt kommunala avfall.  
 
Rättsligt bindande mål om avfall i EU-lagstiftningen existerar redan och målen anges av kommissionen 
ha varit viktiga drivkrafter för att förbättra avfallshantering, stimulera innovation om återvinning, 
begränsa användningen av deponering och skapa incitament till ändrade konsumtionsmönster. 
Nuvarande avfallsmål anger bland annat att minst 50 % av kommunalt avfall ska förberedas för 
återanvändning eller återvinning till år 2020. Enligt Kommissionen tyder den senaste utvecklingen på att 
det är möjligt att göra ytterligare framsteg i fråga om resurseffektivitet och att sådana framsteg kan 
inbringa stora ekonomiska, miljömässiga och sociala vinster. Att omvandla avfall till en resurs betraktas 
som viktigt för att uppnå resurseffektivitet och ett slutet kretslopp i en cirkulär ekonomi. En förstärkt 
avfallspolitik kan enligt kommissionen ge vinster i form av hållbar tillväxt, nya arbetstillfällen, minskade 
växthusgasutsläpp, direkta besparingar kopplade till bättre avfallshantering samt en förbättrad miljö.  
 
Kommissionens övergripande mål med översynen av avfallslagstiftningen är att värdefulla resurser inom 
avfall på ett effektivt sätt återanvänds, återvinns och återinförs i den europeiska ekonomin och att det 
därigenom skapas en cirkulär ekonomi där avfall i större utsträckning betraktas som en resurs. 
Avseende specifika mål med översynen består de enligt kommissionen av (I) förbättrad avfallshantering 

Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom 
Tillväxtverket vars ledamöter utses av 
regeringen. Regelrådet ansvarar för sina 
egna beslut. Regelrådets uppgifter är att 
granska och yttra sig över kvaliteten på 
konsekvensutredningar till författningsförslag 
som kan få effekter av betydelse för företag. 
 

 
 
 



 Yttrande Vårt Dnr Ert Dnr  
 2016-03-02 RR 2015-000400 M2015/04155/Mm 

   

2 
 

genom spridning av goda exempel, (II) förenkling av EU-lagstiftningen, (III) förbättrad kontroll av 
tillämpningen av EU-rätten och antagna avfallsmål och (IV) uppställande av ambitiösa avfallsmål i linje 
med resurseffektivitet och råvarutillgång.     
 
Regelrådet tar i sin granskning inte ställning till förslagets politiska syften utan begränsar sitt yttrande till 
de ekonomiska och konkurrensmässiga effekterna som förslaget kan medföra för berörda företag i 
Sverige.   

Innehållet i förslaget 
De direktiv som kommissionen föreslår ändringar i är: 

 Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 2000/53/EG om uttjänta 
fordon, 2006/66/EG om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer 
och 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter. 

 Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 1999/31/EG om deponering av 
avfall. 

 Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 94/62/EG om förpackningar och 
förpackningsavfall. 

 Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2008/98/EG om avfall. 
 
Förslagen bygger till stor del på det förslag som kommissionen lade fram den 2 juli 20141 och som 
sedan drogs tillbaka i februari 2015. Framför allt är det mer ambitiösa mål för avfallshantering för flera 
olika avfallstyper som föreslås men förslaget innehåller också ändringar i bland annat bestämmelserna 
om producentansvar, beräkningsmetod och medlemsstaternas rapportering till EU-kommissionen. En 
sammanställning av de huvudsakliga förändringarna i direktiven följer nedan: 
 
Mer ambitiösa mål för avfallshantering  

 Vad gäller deponering föreslås att det i direktiv 1999/31/EG om deponering av avfall införs en 
bestämmelse om att medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som krävs för att senast år 2030 
säkerställa att den mängd kommunalt avfall som deponeras minskas till 10 % av den totala 
mängden genererat kommunalt avfall. Medlemsstaterna Estland, Grekland, Kroatien, Lettland, 
Malta, Rumänien och Slovakien kan erhålla ytterligare fem år för att förverkliga målet. 
 

 Det föreslås att det i direktiv 94/62/EG införs nya mål för återanvändning och 
materialåtervinning för förpackningsavfall av flera olika material. Senast den 31 dec 2025 ska 
minst 65 viktprocent av allt förpackningsavfall förberedas för återanvändning eller 
materialåtervinnas och senast den 31 dec 2030 ska minst 75 % av allt förpackningsavfall 
förberedas för återanvändning eller materialåtervinnas. Det föreslås vidare minimimål (i 
viktprocent) för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning för specifika material, 
dels senast 31 december 2025, dels senast 31 december 2030. Minimimålen är 

o 55 % av plast senast 31 december 2025 
o 60 % av trä senast 31 december 2025, 75 % av trä senast 31 december 2030 
o 75 % av järnmetall senast 31 december 2025, 85 % av järnmetall senast 31 december 

2030 
o 75 % av aluminium senast 31 december 2025, 85 % av aluminium senast 31 

december 2030  
o 75 % av glas senast 31 december 2025, 85 % av glas senast 31 december 2030  
o 75 % papper och kartong senast 31 december 2025, 85 % papper och kartong senast 

31 december 2030.  

                                                      
1 2014/0201 (COD) 
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 Det föreslås att det i direktiv 2008/98/EG införs en bestämmelse om att förberedelse för 
återanvändning och materialåtervinning av kommunalt avfall ska öka till minst 60 viktprocent 
senast år 2025 och till minst 65 procent senast år 2030.    

 
Bestämmelser om producentansvar 
I direktiv 2008/98/EG föreslås ändringar i bestämmelserna om producentansvar. Redan idag finns 
bestämmelser som medger medlemsstaterna att vidta lagstiftningsåtgärder och andra åtgärder för att 
garantera att varje fysisk eller juridisk person som yrkesmässigt utvecklar, tillverkar, bearbetar, 
behandlar, säljer eller importerar produkter omfattas av utökat producentansvar. Dessa bestämmelser 
kompletteras så att sådana åtgärder även får omfatta införandet av system för utökat producentansvar 
som fastställer specifika operativa och ekonomiska skyldigheter för tillverkare av produkter. En ny artikel 
föreslås i samma direktiv som ställer upp minimikrav för system för utökat producentansvar. Enligt 
artikeln ska de system för utökat producentansvar som medlemsstaterna inrättar bland annat:  

 fastställa tydliga roller och ansvarsområden för tillverkare av produkter som släpper ut varor på 
unionsmarknaden, organisationer som tillämpar utökat producentansvar för deras räkning, 
privata och offentliga aktörer på avfallsområdet, lokala myndigheter och, i tillämpliga fall, 
erkända aktörer inom förberedelse för återanvändning, 

 fastställa mätbara avfallshanteringsmål, i linje med avfallshierarkin, i syfte att uppnå åtminstone 
de kvantitativa mål som är relevanta för systemet i enlighet med detta direktiv, direktiv 
94/62/EG, direktiv 2000/53/EG, direktiv 2006/66/EG och direktiv 2012/19/EU, 

 inrätta ett rapporteringssystem för att samla in uppgifter om produkter som släpps ut på 
unionsmarknaden av tillverkare som omfattas av utökat producentansvar; när dessa produkter 
blir avfall ska rapporteringssystemet säkerställa att uppgifter samlas in om insamling och 
behandling av detta avfall, i tillämpliga fall med angivande av materialflödena, 

 garantera likabehandling och icke-diskriminering mellan tillverkare av produkter och för små- 
och medelstora företag. 

Metod för beräkning av uppnåendet av avfallsmålen 
Det föreslås både i direktiv 94/62/EG och i direktiv 2008/98/EG vilken metod som ska användas för att 
beräkna uppnåendet av avfallsmålen som gäller från och med år 2025. Tidigare har upp till fyra olika 
metoder kunnat användas. Den nya beräkningsmetoden ser ut på följande sätt: 

E=
(A+R)*100

(P+R)
2 

 
Medlemsstaternas rapportering till kommissionen samt informationssystem 
Flera bestämmelser om medlemsstaternas rapportering om genomförande av direktiven ändras. Istället 
för rapportering vart tredje år ska medlemsstaterna i många fall rapportera varje kalenderår. Uppgifterna 
som medlemsstaterna rapporterar ska åtföljas av en kvalitetsrapport och vad de nya rapporterna ska 
innehålla ska fastställas av EU-kommissionen genom antagande av genomförandeakter. Beträffande 
direktiv 94/62/EG föreslås att de databaser som medlemsstaterna redan är skyldiga till att vidta åtgärder 
för att upprätta ska innehålla uppgifter som anges i bilaga III till direktivet. Särskilt anges uppgifter om 
omfattningen, egenskaperna och utvecklingen av förpackningar och flöden av förpackningsavfall, 
inklusive information om toxiska eller farliga egenskaper hos förpackningsmaterial och komponenter 
som används vid tillverkningen av dessa i de enskilda medlemsstaterna.  
    
 

                                                      
2 E = justerad andel avfall som materialåtervunnits eller återanvänts under ett visst år    
A = vikten av kommunalt avfall som materialåtervunnits eller förberetts för återanvändning under ett visst år 
R = vikten av produkter och komponenter som förberetts för återanvändning under ett visst år 
P = vikten av kommunalt avfall som genererats under ett visst år 
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Definitioner 
Det föreslås flera ändringar beträffande bestämmelserna om de definitioner som finns i direktiven. Dels 
harmoniseras definitionerna mellan olika avfallsdirektiv genom att definitionerna i direktiv 2008/98/EG 
gäller för samtliga avfallsdirektiv, dels föreslås nya eller ändrade definitioner. En definition av kommunalt 
avfall införs i direktiv 2008/98/EG som anger att med kommunalt avfall avses 

 blandat avfall och separat insamlat avfall från hushåll, inklusive 
o papper och kartong, glas, metall, plast, biologiskt avfall, trä, textilier, avfall som utgörs 

av eller innehåller elektriska och elektroniska apparater, förbrukade batterier och 
ackumulatorer 

o grovavfall, inklusive vitvaror, madrasser, möbler 
o trädgårdsavfall, inklusive löv, gräsklipp 

 blandat avfall och separat insamlat avfall från andra källor som är jämförbart med hushållsavfall 
till karaktär, sammansättning och mängd, 

 avfall från renhållning på marknader och gaturenhållning, inklusive gatsopning, innehåll från 
papperskorgar och avfall från skötsel av parker och trädgårdar. 

Definitionen av biologiskt avfall ändras samt att det läggs till en definition av bygg- och rivningsavfall. 
Begreppet förberedelse för återanvändning ändras till att definieras som ett återvinningsförfarande som 
går ut på kontroll, rengöring eller reparation, genom vilka avfall, produkter eller komponenter av 
produkter som har samlats in av en erkänd aktör inom förberedelse för återanvändning eller genom ett 
erkänt pantsystem bereds för att användas igen utan någon annan förbehandling. Nya begrepp så som 
slutlig materialåtervinningsprocess och återfyllning definieras också.  
 
Förebyggande 
I direktiv 94/62/EG föreslås att medlemsstaterna ska se till att vissa förebyggande åtgärder genomförs. 
Dessa åtgärder kan bestå av nationella program, incitament genom system för utökat producentansvar i 
syfte att minimera förpackningarnas miljöpåverkan, eller liknande insatser vilka vid behov kan antas i 
samråd med ekonomiska aktörer och vars syfte är att sammanföra och dra nytta av de många initiativ 
som tagits i medlemsstaterna för att förebygga avfall.  
 
Det föreslås i direktiv 2008/98/EG nya bestämmelser som reglerar förebyggande av avfallsgenerering. 
Medlemsstaterna ska bland annat uppmuntra användning av produkter som är resurseffektiva, 
varaktiga, reparerbara och återvinningsbara. Medlemsstaterna ska också identifiera och rikta in sig på 
produkter som är de viktigaste källorna till råvaror som har betydelse för unionens ekonomi samt 
uppmuntra inrättandet av system som främjar återanvändning. Medlemsstaternas åtgärder ska också 
minska avfallsproduktion inom industriproduktion, mineralutvinning och bygg- och reningsverksamhet. 
Slutligen ska även genereringen av livsmedelsavfall i primärproduktion, inom bearbetning och 
tillverkning, i detaljhandel och annan livsmedelsdistribution, i restauranger och cateringtjänster samt i 
hushållen minska. Medlemsstaterna ska övervaka och utvärdera de avfallsförebyggande åtgärderna 
genom lämpliga kvalitativa och kvantitativa indikatorer och mål. 
 
Avfallshierarki  
I direktiv 2008/98/EG kompletteras bestämmelsen om avfallshierarkin genom att det anges att 
medlemsstaterna ska använda sig av lämpligaste ekonomiska instrument för att ge incitament för 
tillämpningen av avfallshierarkin. Avfallshierarkin ska gälla som prioriteringsordning för lagstiftning och 
politik som rör förebyggande och hantering av avfall och hierarkin består av (I) Förebyggande, (II) 
Förberedelse för återanvändning, (III) Materialåtervinning, (IV) Annan återvinning t.ex. 
energiåtervinning, (V) Bortskaffande. Medlemsstaterna ska även rapportera till EU-kommissionen om de 
särskilda instrument som införts för att ge incitament för tillämpningen av avfallshierarkin. 
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Alternativa lösningar  
Det framgår av kommissionens konsekvensbedömning att tre huvudalternativ diskuterats i framtagandet 
av förslaget som presenterades sommaren 2014. Till det nu aktuella förslaget har utöver de 
huvudalternativen två ytterligare varianter av ett alternativ övervägts. De två första alternativen består av 
(I) ett så kallat nollalternativ vilket innebär att garantera full implementering av nuvarande lagstiftning 
och inte föreslå ytterligare lagstiftande åtgärder och  
(II) åstadkomma förenklingar genom att bland annat harmonisera definitioner och borttagande av 
föråldrade krav, förenkla beräkningsmetoden och minska rapporteringskrav, upprätta nationella register 
för avfallshantering samt införa minimikrav för producentansvar 
 
Det tredje huvudalternativet innebar höjning av de befintliga avfallsmålen och i detta alternativ 
övervägdes flera underalternativ för hur de nya avfallsmålen skulle sättas. Totalt 9 olika underalternativ 
är övervägda i och med att ytterligare två lades till i det aktuella förslaget. Sammanfattat kan 
huvudalternativ ställas upp på följande sätt:  
       

 Höjning av de befintliga avfallsmålen genom flera olika underalternativ: 
o 3.1: Höjda mål för kommunalt avfall 
o 3.2: Höjda mål för förpackningar och förpackningsavfall 
o 3.3: Utfasning av deponering av kommunalt avfall 
o 3.4: En kombination av alternativ 3.1 – 3.3. 
o 3.5: Samma som alternativ 3.4 med olika tidsfrister för olika grupper av medlemsstater 
o 3.6: Samma som alternativ 3.4 med strängare tidsfrister för alla medlemsstater men 

med möjlighet till förlängda tidsfrister för vissa. 
o 3.7: Samma som alternativ 3.4 med ett förbud mot deponering för alla liknande 

avfallstyper 
o 3.8: Ett underalternativ som inte fanns med i förslaget från juli 2014 och som innebär att 

varje medlemsstat föreslås uppnå avfallsmålen genom att följa en förbättringsbana 
framtagen på grundval av gemensamma genomsnittliga framstegsnivåer och med 
utgångspunkt i den enskilde medlemsstatens nuvarande nivåer. 

o 3.9: Ett underalternativ som inte fanns med i förslaget från juli 2014 och som innebär att 
senaste tidpunkt för att uppnå avfallsmålen är samma för alla medlemsstater men att 
ett antal angivna medlemsstater kan be om ytterligare 5 års tidsfrist om det visar sig att 
de inte har möjlighet att nå målen till år 2030. 
 
För både alternativ 3.8 och 3.9 övervägdes olika underalternativ innehållandes 
varierande nivåer för kommunalt avfall, förpackningsavfall och deponi.   

 
Det alternativ som kommissionen ansåg uppfyllde uppställda mål med översynen och samtidigt gav 
störst fördelar i juli 2014 var en kombination av alternativ 2 och 3.7. Vilket alternativ, eller kombination 
av alternativ, som kommissionen valt att gå vidare med i nu aktuellt förslag anges inte uttryckligen. 
Kommissionen har i både sin konsekvensanalys från 2014 och i en kompletterande konsekvensanalys 
till förslaget från december 2015 gjort beräkningar för vilka effekter de olika alternativen får beträffande 
ekonomiska kostnader/vinster, sysselsättning och utsläpp av växthusgaser.          
 

EU-kommissionens konsekvensanalys     
Till de förslag till ändringsdirektiv som kommissionen presenterade sommaren 2014 men sedan drog 
tillbaka tidigt år 2015 hade en konsekvensanalys upprättats. I och med att det aktuella förslaget bygger 
på dessa tidigare förslag anger kommissionen att den tidiga konsekvensanalysen fortfarande utgöra det 
huvudsakliga analytiska underlaget. En kompletterande konsekvensanalys presenterades tillsammans 
med förslaget i december 2015 innehållandes främst beskrivningar av effekterna av två ytterligare 
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underalternativ till huvudalternativ 3 (se ovan) samt uppdateringar av de uppgifter som tagits fram i den 
ursprungliga konsekvensanalysen. Enligt konsekvensanalysen ska det aktuella förslaget ge följande 
fördelar på en europeisk nivå: 

 Minskning av den administrativa bördan, särskilt för små och medelstora företag, förenkling 
och bättre genomförande av lagstiftningen.  

 Fler än 170 000 direkta arbetstillfällen som skapas fram till år 2035, varav de flesta utgörs av 
sådana som inte kan flyttas utanför unionen.  

 Minskning av utsläpp av växthusgaser med mer än 600 miljoner ton mellan år 2015 och 2035. 

 Positiva effekter på konkurrenskraften hos avfallshanterings- och återvinningsbranschen samt 
tillverkningssektorn inom EU.  

 Återföring till EU:s ekonomi av returråvaror, vilket i sin tur kommer att minska beroendet av 
råvaruimport.  

 
Kostnad/nyttoanalys av föreslagna avfallsmål 
Som angivits ovan har kommissionen i sin konsekvensanalys beräknat effekterna av de olika alternativ 
till avfallsmål som övervägts. Den metod som kommissionen använder är en kostnad/nytto-analys. De 
kvantifierade effekterna är beskrivna i kategorierna Finansiella kostnader/vinster3, Externa 
kostnader/vinster4, Sociala nettokostnader/vinster5, Sysselsättning och Minskning av 
växthusgasutsläpp. För varje underalternativ av huvudalternativ 3 presenteras effekterna på europeisk 
nivå i dessa kategorier. Alternativ 3.7 anges till exempel, utifrån den senaste beräkningsmodellen och 
med siffror uppdaterade till 2015 års priser, under åren 2015-2035 medföra 

 Finansiella vinster på € 0,7 miljarder, 

 Externa vinster på € 31,1 miljarder, 

 Sociala nettovinster på € 31,8 miljarder, 

 199 000 nya arbetstillfällen och 

 739 miljoner ton minskade växthusgasutsläpp.  
 
Effekterna av de två nya alternativen med olika underalternativ från december 2015 är beskrivna på 
samma sätt samt uppställda på ett sätt som gör att både effekterna på respektive medlemsstat och 
effekterna på hela EU visas. Effekterna av de två nya alternativen på EU-nivå anges under åren 2015-
2035 vara: 

 Finansiella vinster på mellan € 4,0 – 14,9 miljarder, 

 Externa vinster på mellan € 18,0 – 31,1 miljarder, 

 Sociala nettovinster på mellan € 24,5 – 46,1 miljarder, 

 136 000 – 178 000 nya arbetstillfällen och 

 Mellan 424,4 – 655,2 miljoner ton minskade växthusgasutsläpp    
  
För Sverige anges de två alternativen med underalternativ under åren 2015 – 2025 medföra: 

 Finansiella vinster på mellan € 0,35 – 0,54 miljarder  

 Externa vinster på mellan € 0,07 – 0,11 miljarder,  

 Sociala nettovinster på mellan € 0,42 – 0,7 miljarder,  

 680 – 1 050 nya arbetstillfällen och 

 Mellan 2,47 – 4,96 miljoner ton minskade växthusgasutsläpp 

                                                      
3 Enligt vad som framgår i konsekvensanalysen avses med Finansiella kostnader direkta kostnader/vinster kopplade till 
genomförandet av avfallsmålen (mer separat insamling, mer intäkter från försäljning av återvunnet material, besparingar tack 
vare mindre insamling och hantering av restavfall).  
4 Enligt vad som framgår av konsekvensanalysen avses med Externa kostnader sådana kostnader/vinster som påverkar 
tredje man på grund av genomförandet av avfallsmålen (minskade utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar)   
5 Finansiella kostnader/vinster + Externa kostnader/vinster = Sociala nettokostnader/vinster 
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Enligt kommissionen innebär alternativ 3.8 något högre vinster än alternativ 3.9 men efter år 2030, som 
för medlemsstater som inte får förlängd uppfyllelsetid utgör tidpunkten då målen ska vara uppnådda, är 
de årliga skillnaderna i samhällsvinst mycket små mellan alternativen. Det anges också att de 
potentiella vinsterna i alternativ 3.9 kan ha underskattats. Det är enligt kommissionen tydligt att högre 
avfallsmål leder till vinster både i fråga om kostnader och i fråga om miljö. För samtliga scenarier som 
tagits fram och undersökts visas att kostnaderna för förbättring och utbyggnad av separat insamling, 
sortering och återvinning övervägs av vinsterna av försäljning av sekundära råvaror och besparingar 
genom att mindre mängder restavfall ska behandlas. Då det råder stora skillnader i avfallshantering 
mellan olika medlemsstater, till exempel har flera medlemsstater redan genomfört stora investeringar för 
att utveckla sina insamlings- och avfallssystem, varierar också samhällsvinsterna beroende på vilka 
nivåer avfallsmålen fastställs till samt om höjda mål för deponi införs eller inte. Vidare anges att 
skillnaderna delvis också kan förklaras av medlemsstaternas olika stora ekonomier samt vilken mängd 
avfall som genereras i de olika medlemsstaterna på grund av deras storlek. På europeisk nivå anges till 
exempel att det blir en minskad vinst på samhällsnivå på totalt € 2,5 miljarder för åren 2015-2035 om 
alternativ 3.9c väljs istället för alternativ 3.9a i och med att det  förra inkluderar mål om deponi. 
Anledningen till detta anges vara att de positiva miljömässiga effekterna av ett byte från deponi till andra 
tillvägagångssätt inte är tillräckligt högt för att balansera upp de kostnader det innebär att byta. Ett mål 
om deponi skulle innebära att restavfall som annars skulle deponeras behöver genomgå annan, mer 
kostsam, avfallshantering. Det är förklaringen till att ett mål om deponi leder till att många 
medlemsstater, och EU som helhet, får mindre nettosamhällsvinst. Samtidigt anger kommissionen att 
vissa positiva effekter av ett höjt mål för deponi inte har gått att kvantifiera och därför inte tagits med i 
kostnads/nytto-analysen. Det är bland annat effekter som läckage och vattenföroreningar och finansiella 
effekter av att leva i närheten av en avfallsanläggning. Härifrån drar kommissionen slutsatsen att 
vinsterna av ett mål om att minska deponering troligtvis är underskattade.  
 
Det är endast för alternativ 3.8 och 3.9 som det av konsekvensanalysen framgår vad effekterna blir för 
respektive medlemsstat. För Sveriges del medför båda alternativen, oavsett vilka underalternativ som 
övervägs, positiva effekter totalt sett åren 2015-2035 och skillnaderna i sociala nettovinster är inte stora 
mellan de olika alternativen. Generellt kan sägas om resultaten av kommissionens kostnads/netto-
analys att de medlemsstater som i och med förslaget kommer att behöva göra de största förbättringarna 
i sina avfallssystem är också de medlemsstater som kommer att se störst ökning i sysselsättning och 
störst minskning av växthusgaser.  
 
Direkta vinster av de höjda avfallsmålen förväntas först på medellång sikt. Kostnader förväntas dock 
öka på kort sikt då det blir nödvändigt med investeringar i nya insamlingssystem, till exempel separat 
insamling av olika avfall, och nya system för hantering av avfall, till exempel sorteringsanläggningar, 
anläggningar för kompostering och rötning, anläggningar för energiåtervinning i medlemsstater med 
höga nivåer av deponering. Dessa kostnader anges till viss del drabba offentliga aktörer ansvariga för 
avfallsverksamhet. En kombination av ekonomiska instrument anges kunna bidra till effektivare 
avfallshantering samtidigt som kostnaderna för utvecklingen av systemet hålls relativt låga. 
 
Kommissionen beskriver i konsekvensanalysen de främsta osäkerhetsfaktorer som är förenade med 
den modell för kostnads/nyttoanalys som används. Modellen anges bland annat innehålla en rad 
antaganden. De främsta osäkerhetsfaktorerna anges vara relaterade till de olika insamlingssystemen 
som finns i medlemsstaterna, kostnader för insamling och hantering av avfall, avfallets sammansättning 
och när avfall genom bearbetning inte längre betraktas som avfall, värdet på olika material och 
kostnaden för energi över tid samt värderingen av den skada växthusgasutsläpp medför. Trots dessa 
osäkerhetsfaktorer anges bland annat att modellen har genomgått omfattande granskning, att stor 
ansträngning lagts ned för att försäkra sig om att antaganden är balanserade och att modellen utgår 
från den bästa tillgängliga informationen.  
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Ytterligare beskrivning av förslagets effekter 
Utöver kostnads/nytto-analysen i konsekvensanalysen som beskrivits ovan finns också annan 
redovisning av de ekonomiska och konkurrensmässiga effekterna av förslaget. Denna redovisning är 
från kommissionens ursprungliga konsekvensanalys från juli 2014 men som angivit ovan anser 
kommissionen att analyserna där fortfarande kan utgöra det huvudsakliga analytiska underlaget för det 
aktuella förslaget.   
 
Beträffande ökad tillgång till råmaterial och effekter för den europeiska tillverkningsindustrin 
Det framgår av konsekvensanalysen att kommissionen inte ansett det möjligt att kvantifiera effekterna 
av att tillgången till råmaterial ökar i och med förslaget. Kommissionens beräknade uppskattningar6 
anger att mer än 50 miljoner ton av fyra typer av kommunalt avfall kan komma att återvinnas inom EU år 
2030 jämfört med vad som återvanns år 2011. Det skulle enligt kommissionen innebära mer än en 
dubblering av återvunnet material jämfört med år 2011. Jämfört med den mängd råmaterial som 
konsumeras i EU skulle de förväntade återvinningsnivåerna år 2030 exempelvis utgöra 3 procent för 
metaller och 43 procent för papper och kartong. De förväntade nivåerna av ökad mängd återvunnet 
råmaterial anges motsvara ett värde på cirka € 7,2 miljarder jämfört med vad som återvanns år 2011.  
 
Enligt vad som framgår av konsekvensanalysen är en av de största kostnaderna för Europas 
tillverkningsindustri inköp av råvaror och råmaterial. Dessa kostnader uppges utgöra mellan 30 - 40 
procent av företagens kostnader. De föreslagna ändringarna anges kunna medföra att den europeiska 
marknaden får ett ökat inflöde av sekundära råvaror från återvinning. En förväntad konsekvens av ett 
sådant inflöde anges vara att de risker som finns förenade med i framtiden stigande råvarupriser 
minskar. Även beroendet av importerade råvaror, varav somliga är klassificerade som s.k. kritiska 
råvaror, anges kunna minska. Enligt kommissionen kan dessa effekter potentiellt medföra att den 
europeiska industrins konkurrenskraft på medellång sikt bibehålls eller förbättras.  
 
Sådana aktörer inom tillverkningsindustrin som släpper ut varor på den europeiska marknaden och 
därmed berörs av förändringarna i systemet för utökat producentansvar anges gynnas i och med 
förslaget. Kommissionen anger att en harmonisering av systemet för utökat producentansvar kan leda 
till att producenter betalar minskade avgifter när deras varor släpps ut på den inre marknaden. På 
medellång sikt anges att tillverkningsindustrin i Europa successivt kan behöva anpassa sina produkter 
för att bidra till uppnåendet av de nya avfallsmålen.  
  
Beträffande effekter på de administrativa kostnaderna 
Det framgår av konsekvensanalysen att inga ytterligare administrativa bördor av betydelse tillkommer i 
och med förslaget. Flera föreslagna åtgärder anges istället kunna underlätta för medlemsstaterna. 
Sådana åtgärder är enligt kommissionen bland annat att det inom EU endast ska tillämpas en metod för 
att mäta uppnående av målen, att obsoleta krav tas bort, att definitioner harmoniseras, att mål om 
deponi som är enklare att övervaka införs. I konsekvensanalysen finns en grov uppskattning av att 
medlemsstaternas nedlagda arbete med rapportering till kommissionen i genomsnitt kan minska med 10 
arbetsdagar i och med förslaget. Kommissionen menar dock att denna uppskattning ska tas med 
försiktighet då den verkliga effekten kan variera stort mellan olika medlemsstater. Vilka effekter förslaget 
får för företagens administrativa kostnader framgår inte på ett tydligt sätt.    
 
Beträffande effekter på den inre marknaden 
Det anges i konsekvensanalysen att för en del medlemsstater som har byggt ut en hög kapacitet i sina 
förbränningsanläggningar kan förslaget innebära att viss överkapacitet skapas. Det anges dock att 
dessa medlemsstater kan öppna upp sina anläggningar för avfall från andra medlemsstater som 
fortfarande deponerar en stor del av sitt avfall. Sverige, Danmark och Nederländerna pekas ut som 

                                                      
6 Denna uppskattning gäller för alternativ 3.7 från förslaget från juli 2014. 
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medlemsstater med väl utbyggda förbränningsanläggningar och kommissionen anger att handel med 
avfall mellan medlemsstater redan pågår. Det anges att exempelvis Storbritannien exporterade ca 1 
miljon ton avfall till andra medlemsstater år 2013. De ökade återvinningsnivåerna anges av 
kommissionen kunna bidra till en utvidgning av EU:s avfallsåtervinningsmarknad. Specifikt större 
återvinningsindustrier anges kunna gynnas då de med hjälp av sin storlek har möjlighet att nå nivåer av 
lönsamhet som kan leda till ökade investeringar i ny infrastruktur. Det anges vidare att den inre 
marknaden kommer främjas genom gemensamma principer för utökat producentansvar. Idag möts 
producenter och importörer som släpper ut produkter som omfattas av producentansvar av olika regler 
beroende på var i unionen produkten först släpps ut. Gemensamma minimiregler innebär potentiellt att 
28 regelverk ersätts med 1 regelverk vilket är positivt för den inre marknadens aktörer.      
 
Konkurrenskraft och innovation inom avfallsbranschen 
Det anges råda stora skillnader mellan medlemsstaterna i hur långt man har kommit i utvecklingen av 
system för avfallshantering. Av konsekvensanalysen framgår det att det i flera medlemsstater som har 
kommit långt i hanteringen av avfall finns företag som redan är, eller kan komma att bli, exportörer av 
avfallsteknologi och avfallstjänster. De nya långsiktiga och mer ambitiösa avfallsmål som föreslås antas 
av kommissionen leda till fortsatt innovation och ökad kunskap samt ge avfallsbranschen tydliga 
signaler om framtiden vilket möjliggör utvecklandet av långsiktiga investeringsbeslut. Detta anges i sin 
tur leda till att de europeiska företagens konkurrenskraft ökar. Kommissionen hänvisar till uppgifter från 
de samråd som hölls i och med framtagandet av förslaget som visar att de stora europeiska företagen 
verksamma inom avfallssektorn i stort är positiva till ambitiösa avfallsmål. Förslaget anges också 
medföra utvecklandet av nya affärsmöjligheter inom insamling, sortering och hantering av avfall. Den 
delen av avfallsbranschen som anges påverkas negativt av förslaget består främst av verksamheter 
inom deponi och MBT7. Även för vissa förbränningsverksamheter anges förslaget kunna leda till 
negativa effekter då det kan uppstå en brist på avfall att hantera i stora förbränningsanläggningar med 
hög kapacitet. Denna brist kan dock motverkas genom import av avfall från medlemsstater som inte har 
samma utbyggda infrastruktur för förbränning av avfall.  
 
Konkurrenskraft och innovation inom små och medelstora företag  
I konsekvensanalysen anges de positiva effekter som förslaget kommer få även kommer att gynna små 
och medelstora företag verksamma i avfallsbranschen. Särskilt lyfts sådana effekter som möjligheten till 
ny affärsutveckling och ökad tillgången till råvaror fram som betydelsefulla för denna typ av företag. 
Enligt kommissionen har små och medelstora företag stora möjligheter att ta del av, och bidra till, ny 
innovation och utvecklingen av nya affärsmodeller. Samtidigt anges i konsekvensanalysen att nya högre 
mål på kort sikt kan innebära omställningskostnader. Detta anges särskilt gälla små och medelstora 
företag från medlemsstater med mindre utvecklade system för avfall där deponi och förbränning av 
avfall kan ses som mer attraktiva alternativ. Små och medelstora företag kan också behöva lägga ner 
mer ansträngning på att åstadkomma insamling och separering av avfall som uppfyller gällande krav. 
På medellång sikt anges de initiala kostnaderna kunna kompenseras av besparingar genom bättre 
materialhantering. Sannolikheten för denna effekt ökar också om priset på råvaror fortsätter att ligga 
högt, vilket kommissionen anger att trender och prognoser pekar på. Förslaget om att medlemsstaterna 
inte behöver föra register över företag som samlar in eller transporterar mindre mängder icke-farligt 
avfall, högst 20 ton per år, anges gynna små och medelstora företag då deras administrativa kostnader 
enligt kommissionen bör minska.  Det anges vidare att ett ökat förebyggande av att avfall uppstår samt 
en högre grad av återanvändning och återvinning kan innebära minskade kostnader för avfallshantering 
som kan gynna små och medelstora företag. Av konsekvensanalysen framgår det vidare att små och 
medelstora företag utgör en stor del av den europeiska avfallsbranschen. 
 

                                                      
7 Mechanical-biological treatment  
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Regelrådets bedömning av EU-kommissionens konsekvensanalys  
Förslaget om ändringar i flera av EU:s avfallsdirektiv åtföljs som beskrivits ovan av en 
konsekvensanalys. I flera fall ges information om förslagets effekter men det saknas också 
beskrivningar som skulle behövas för att skapa en utförlig bild av hur förslaget påverkar Sverige och 
företag verksamma där. En försvårande omständighet i Regelrådets granskning av 
konsekvensanalysen är att det inte gått att utröna vilket, eller vilken kombination, av de olika alternativ 
som presenteras som kommissionen slutligen valt att föreslå. Utifrån förslagets utformning bedömer 
Regelrådet att det troligtvis rör sig om en kombination av alternativ 2 och alternativ 3.9. Regelrådet 
fokuserar i fortsättningen av detta avsnitt på de brister i konsekvensanalysen som påträffats.     
 
Berörda aktörer 
Redogörelsen för de berörda företagen i kommissionens konsekvensanalys är inte speciellt utförlig utan 
hålls främst på branschnivå där avfallsindustrin och tillverkningsindustrin pekas ut som berörda. Viss 
information ges också om hur små och medelstora företag berörs av förslaget. Någon beskrivning av 
hur de berörda branscherna ser ut mer i detalj saknas, både beträffande en beskrivning på europeisk 
nivå och på medlemsstatsnivå.  
 
Regelrådet anser att det i det fortsatta arbetet med förslaget är viktigt att skapa sig en tydlig bild över 
hur den svenska avfallsindustrin ser ut. En kartläggning av vad som karaktäriserar svensk avfallsindustri 
behöver göras för att ge ökad förståelse för hur företag i Sverige egentligen berörs av de nya 
avfallsmålen och övriga delar av förslaget. Enligt vad Regelrådet förstår så kan berörda aktörer bestå av 
både företag, privata och offentliga, samt andra offentliga verksamheter inom många olika 
verksamhetsområden. Det kan till exempel röra sig om verksamheter inblandade i insamling, sortering, 
hantering, försäljning av avfall och det är viktigt att kartlägga vilka aktörer som är verksamma i de olika 
verksamhetsområdena. Enligt kommissionens konsekvensanalys pekas Sverige ut som ett av ett fåtal 
medlemsstater med en kraftigt utbyggd kapacitet för energieffektiv förbränning av avfall. Denna del av 
den svenska avfallsindustrin anser Regelrådet det vara av stor vikt att beskriva i detalj. Sådant som 
behöver sammanställas är framför allt vilka aktörer inom avfallsindustrin som berörs och deras storlek. 
 
På samma sätt som angivits ovan behöver en kartläggning göras av svensk tillverkningsindustri för att 
kunna utreda effekterna av de delar av förslaget som berör denna sektor. Enligt Regelrådet kan 
tillverkningsindustrin dels beröras genom en ökad återinförsel av sekundära råvaror till tillverkning, dels 
genom att bestämmelserna om utökat producentansvar ändras. Utifrån kommissionens 
konsekvensanalys går det inte att få en uppfattning om hur tillverkningsföretag verksamma i Sverige 
berörs och denna avsaknad behöver åtgärdas i det fortsatta arbetet. Den svenska förpackningsindustrin 
utgör ytterligare en bransch som det enligt Regelrådet bör utredas närmare på vilket sätt förslaget 
påverkar.     
 
Kommissionens kostnads/nyttoanalys 
Kommissionen har för att beskriva effekterna av de olika alternativa avfallsmålen använt en 
kostnad/nyttoanalys utifrån en framtagen modell. Redovisningen ger enligt Regelrådet på ett 
överskådligt plan en relativt tydlig bild av effekterna. Det är också positivt att effekterna i vart fall för 
somliga alternativ dels redovisas för respektive medlemsstat, dels för EU som helhet. Det är däremot en 
brist att det inte tydligt framgår av konsekvensanalysen vilket, eller vilken kombination, av alternativen 
som kommissionen slutligen valt att föreslå. Utifrån den bedömning om vilka alternativ som Regelrådet 
anser det troligt att kommissionen har gått vidare med kan bilden av hur Sverige påverkas mellan åren 
2015-2035, med hjälp av kommissionens modell, variera mellan  

 Finansiella vinster på mellan € 0,35 – 0,45 miljarder  

 Externa vinster på mellan € 0,07 – 0,11 miljarder,  

 Sociala nettovinster på mellan € 0,42 – 0,56 miljarder,  
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 820 – 1 050 nya arbetstillfällen och 

 Mellan 2,47 – 3,91 miljoner ton minskade växthusgasutsläpp 
 
Regelrådet kan konstatera att Sverige enligt kommissionens redovisning i samtliga alternativ tjänar på 
förslaget. Modellen anger dock endast nettoeffekterna på samhällsnivå av förslaget vilket innebär att 
effekterna för företag inte tydligt framgår. I konsekvensanalysen finns en kortfattad förklaring av vad 
som avses med Finansiella kostnader/vinster och Externa kostnader/vinster. Dessa förklaringar hade 
enligt Regelrådet behövt vara utförligare då det i och med nuvarande redovisning inte går att avgöra hos 
vilka berörda aktörer som exempelvis de finansiella vinsterna kommer att uppstå. Utifrån hur 
kommissionen har beskrivit resultaten i sin modell anser Regelrådet att det är fullt möjligt att vinster av 
förslaget tillfaller vissa aktörer medan kostnader drabbar en annan. Hur fördelningen mellan vinster och 
kostnader ser ut mellan företag är också något som enligt Regelrådet kan variera över tid då 
kommissionens modell visar effekter över 20 års tid. Det torde innebära att kostnader och vinster av 
förslaget varierar stort både i fråga om storlek och i fråga om berörda på kort, medellång och lång sikt. 
Fördelningen mellan kostnader och vinster hos berörda aktörer samt när i tiden dessa effekter påverkar 
berörda är något som en svensk utredning bör undersöka närmare.         
 
Enligt uppgifter som Regelrådet tagit del av har Sverige, i förhållande till nuvarande mål och i jämförelse 
med andra medlemsstater, redan idag ett välfungerande system för avfallshantering. De höjningar av 
avfallsmålen som föreslås har Sverige i vissa fall redan uppnått eller är på god väg att uppnå. Likväl 
behöver det enligt Regelrådet utredas närmare vilka effekter de nya avfallsmålen kommer att få för 
aktörer inom den svenska avfallsindustrin. Det kan till exempel röra sig om behov av att bygga ut 
avfallsanläggningar eller att utveckla nya insamlingssystem. Vad de nya avfallsmålen får för effekter för 
den del av svensk avfallsindustri som är verksam inom förbränning av avfall är enligt Regelrådet också 
viktigt att utreda. Beträffande avfallsmålen för förpackningsavfall är det utifrån uppgifter Regelrådet tagit 
del av främst delmålet för plast som Sverige har längst väg att gå för att uppnå målet. Förslaget anger 
att minst 55 % av avfallet ska förberedas för återanvändning eller materialåtervinning senast 31 
december 2025. De svenska nivåerna låg år 2013 på 40 %.   
  
Övriga ekonomiska effekter 
Kommissionens konsekvensanalys innehåller beskrivningar av flera olika ekonomiska effekter som 
förslaget antas innebära. Enligt Regelrådet behöver dock flera av dessa beskrivningar kompletteras och 
utvecklas för att en klar uppfattning om hur förslaget påverkar företag i Sverige erhållas.  
 
Enligt konsekvensanalysen ska inga ytterligare administrativa bördor av betydelse tillkomma i och med 
förslaget. Istället anges att de administrativa bördorna snarare bör minska för medlemsstaterna och 
berörda aktörer. Det är Regelrådets uppfattning att beskrivningen av påverkan på de administrativa 
kostnaderna behöver utvecklas. Först behöver det säkerställas om det verkligen inte tillkommer nya 
administrativa bördor, vilket Regelrådet ändå befarar kan uppstå i och med de ändringar i reglerna om 
rapportering som föreslås. Sedan behöver det utredas på vilket sätt den av kommissionen angivna 
minskade administrativa bördan påverkar företag. Det handlar enligt Regelrådet dels om att analysera 
effekterna av förslaget om att medlemsstaterna inte behöver föra register över företag som samlar in 
eller transporterar mindre mängder icke-farligt avfall, högst 20 ton per år. Det handlar också om att 
utreda effekterna på företagens administrativa kostnader av förslaget om att harmonisera 
minimireglerna för det utökade producentansvaret. Det är enligt Regelrådet troligt att om 28 olika 
regelverk om utökat producentansvar ersätts med ett regelverk innehållandes miniminivåer så kan det 
innebära förenklingar för svenska berörda företag. Om det uppstår minskade administrativa kostnader 
är det viktigt att utreda för vilka företag denna minskning tillfaller och att försöka att kvantifiera dessa 
minskningar genomförs.    
 



 Yttrande Vårt Dnr Ert Dnr  
 2016-03-02 RR 2015-000400 M2015/04155/Mm 

   

12 
 

Av konsekvensanalysen framgår det att tillverkningsindustrin påverkas positivt av förslaget i och med en 
ökad införsel av sekundära råvaror i den europeiska ekonomin. För svensk ekonomi spelar 
tillverkningsindustrin en stor roll och det är viktigt att utreda närmare de positiva effekter förslaget kan 
tänkas få för företag i Sverige. Utförligare beskrivningar behövs enligt Regelrådet beträffande vilka delar 
av den svenska tillverkningsindustrin som berörs samt att försökt görs att uppskatta de effekter en ökad 
tillgång till sekundära råvaror kan få. Det är enligt Regelrådets uppfattning troligt att olika delar av 
sektorn har möjlighet att dra nytta av förslaget på olika sätt och dessa olikheter bör klargöras. Det är 
vidare enligt Regelrådet nödvändigt att utreda närmare vad de föreslagna ändringarna om utökat 
producentansvar får för svensk tillverkningsindustri. Kommissionens förslag är såvitt Regelrådet 
uppfattar det minimikrav för producentansvar. Hur dessa krav förhåller sig till de svenska krav som 
redan tillämpas behöver utredas samt effektanalyseras. Om det är så att Sverige tillämpar högre krav 
än föreslagna minimikrav är det Regelrådets uppfattning att det bör redogöras för om de svenska 
reglerna ska närma sig de harmoniserade. Vidare bör den förenkling som en harmonisering av reglerna 
för producentansvar innebär analyseras då det enligt Regelrådet är troligt att svenska 
tillverkningsföretag som släpper ut varor på den europeiska marknaden kan gynnas av förslaget.      
  
Beträffande de effekter på den inre marknaden som anges i konsekvensanalysen anser Regelrådet att 
det är viktig för svenskt vidkommande att närmare utreda effekterna för svensk förbränningsindustri. 
Enligt kommissionen kan förslaget innebära ökade möjligheter för medlemsstater med utbyggd 
infrastruktur för förbränning att även hantera avfall från andra medlemsstater. Detta skulle enligt 
Regelrådet kunna utgöra nya möjligheter för intäkter för företag i Sverige. Det behöver analyseras 
vidare hur den svenska förbränningsindustrin ser ut, vilka aktörer som finns på marknaden och om 
förslaget kan ge sådana positiva effekter för sektorn som anges i konsekvensanalysen. Förslaget bör 
enligt Regelrådet skapa starka incitament hos flera medlemsstater att exportera avfall till medlemsstater 
med kapacitet att förbränna på ett energieffektivt sätt vilket skulle kunna gynna företag i Sverige 
verksamma inom denna sektor. Det bör enligt Regelrådet vidare utredas närmare den effekt som 
kortfattat nämns i konsekvensanalysen att förslaget kan innebära att medlemsstater som har kommit 
långt i hanteringen av avfall kan bli exportörer av avfallsteknologi och avfallstjänster. Sverige är enligt 
Regelrådet en sådan medlemsstat och när behovet av expertis på avfallsområdet ökar runt om i Europa 
till följd av förslaget bör det kunna innebära nya affärsmöjligheter för svenska företag inom 
avfallsindustrin.  
 
Kommissionen anger flera gånger i sin konsekvensanalys att förslaget kommer att medföra positiva 
effekter för konkurrenskraften för europeiska företag. Det rör sig bland annat om företag inom 
avfallsindustrin som tack vare nya ambitiösa mål kommer att behöva bli mer innovativa och om företag 
inom tillverkningsindustrin som genom till exempel ökad införsel av sekundära råvaror inte kommer att 
vara utsatta på samma sätt för risker i ökade råvarupriser. Dessa effekter är beskrivna på en europeisk 
nivå och det skulle enligt Regelrådet tillföra mycket för svenskt vidkommande om också effekterna för 
svenska företags konkurrenskraft utreds. 
 
Konsekvensanalysen till förslaget innehåller i vissa delar beskrivningar om hur små och medelstora 
företag berörs. Bland annat anges att små och medelstora företag stora möjligheter att ta del av, och 
bidra till, ny innovation och utvecklingen av nya affärsmodeller. Samtidigt anges att nya högre mål på 
kort sikt kan innebära omställningskostnader. Vidare anges att förslaget om att medlemsstaterna inte 
behöver föra register över företag som samlar in eller transporterar mindre mängder icke-farligt avfall, 
högst 20 ton per år, anges gynna små och medelstora företag då deras administrativa kostnader enligt 
kommissionen bör minska. Enligt Regelrådet bör det på samma sätt som i kommissionens 
konsekvensanalys på svensk nivå utredas vika effekter förslaget får särskilt på små och medelstora 
företag. För att göra detta krävs noggranna beskrivningar av de berörda företagen i Sverige så att en 
uppfattning bildas av antalet små och medelstora företag samt en förståelse för att denna typ av företag 
i regel påverkas annorlunda av en regelförändring än ett större företag.  
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Sammanfattning 
Som framgår av inledningen till detta yttrande har Regelrådet i uppdrag att bistå regelgivarna med att 
granska konsekvensutredningar till sådana förslag från EU-kommissionen som bedöms ha stor 
påverkan på företag i Sverige och lämna råd om vad en svensk konsekvensutredning bör innehålla. 
Enligt Regelrådet är det inte möjligt att enbart med kommissionens konsekvensanalys som grund skapa 
sig en tillräckligt god bild av förslagets effekter på svensk nivå. Avsaknaden av en sådan bild skulle 
kunna åtgärdas genom ett fortsatt utredningsarbete där de särskilda förutsättningarna som gäller i 
Sverige är belysta och tagna i beaktande. Enligt Regelrådet bör ambitionen i det fortsatta 
utredningsarbetet vara att förbättra beskrivningen av punkterna nedan. 
 

 Den svenska avfallsindustrin och tillverkningsindustrin samt vad som karaktäriserar svensk 
avfallshantering. 

 Hur de vinster för Sverige som anges i kommissionens kostnads/nyttoanalys fördelas mellan 
berörda företag och över den tidsperiod som modellen omfattar.  

 Effekterna för den svenska tillverkningsindustrin av att fler sekundära råvaror återförs på den 
europeiska marknaden. 

 Klargörande av vilka nivåer på avfallsmål som är mest fördelaktiga för företag i Sverige.  

 Förslagets effekter på berörda företags administrativa kostnader. 

 Vilka effekter ambitiösare avfallsmål får för svenska företag. 

 Vilka effekter förslaget får för små och medelstora berörda företag. 

 Konkurrens och verksamhet  
o Möjligheten för svenska företag inom förbränningssektorn att i och med förslaget öka 

sin omsättning genom förbränning av importerat avfall. 
o Hur konkurrenskraften hos svenska företag inom avfallsindustrin och 

tillverkningsindustrin påverkas av förslaget. 
o Om konkurrensförhållandena mellan företag i Sverige verksamma inom olika delar av 

avfallsindustrin påverkas av förslaget. 
o Vilka ökade möjligheter förslaget innebär för svenska företag inom avfallsindustrin att 

exportera varor och tjänster till andra medlemsstater.      
  
 
Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 2 mars 2016. 
 
I beslutet deltog Pernilla Lundqvist, ordförande, Yvonne von Friedrichs, Lennart Renbjer, Marie-Louise 
Strömgren och Mikael Ek. 
Ärendet föredrogs av Gustaf Molander.  
 
 

    
Pernilla Lundqvist   Gustaf Molander 
Ordförande    Föredragande 


