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Remissvar Naturvårdsverket rapport Uppdrag att föreslå
genomförande av artikel 22 om bioavfall
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG i den
svenska lagstiftningen
Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Det gör myndigheten
genom att skapa bättre förutsättningar för företagande och attraktiva regionala miljöer
där företag utvecklas.
I myndighetens uppdrag ingår att utveckla och genomföra insatser som främjar hållbar
tillväxt och utveckling i företag, stärkt konkurrenskraft samt förenkling för företag.
Remissvaret är skrivet utifrån dessa utgångspunkter.
Remissvaret är skrivet utifrån dessa utgångspunkter.

Sammanfattning
Tillväxtverket ställer sig bakom förslaget från Naturvårdsverket av ett genomförande av
artikel 22 om bioavfall (2008/98/EG) i svensk lagstiftning och anser att det uppfyller
åtgärderna som ska vidtas.
Tillväxtverket ser också positivt på syftet med avfallspaketet som är att främja en mer
cirkulär ekonomi och bidra till minskade avfallsmängder, öka återanvändningen av
produkter och komponenter, ökad återvinning samt en förbättrad avfallshantering.
Förslaget från Naturvårdsverket innehåller en konsekvensanalys för berörda branscher.
Det är också viktigt att i en sådan analys titta på förutsättningarna för branscherna att
möta förändringarna, särskilt ekonomiska förutsättningar.

Konsekvenser för företagen, kapitel 8
Tillväxtverket har fokuserat på kapitel 8 av rapporten, som handlar om vilka
konsekvenser förslaget har, med särskilt fokus på konsekvensen för företagen. Det finns
en förståelse för den begränsning i att utreda konsekvenserna, som också beskrivs i
rapporten, i form av att förslaget kan påverkas av andra pågående utredningar. Även så
ser Tillväxtverket att en sådan konsekvensanalys och analys av företagens
förutsättningar för genomförande behöver fördjupas innan ett skarpt genomförande av
förslagen.
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Förändringarna i avfallsförordningen innebär att bioavfall ska sorteras ut och samlas in.
Naturvårdsverket konstaterar att förslagen kommer att kräva betydande investeringar
och ökade kostnader, som inte kommer att finansieras med avfallstaxan. Det innebär att
förslagen tros få en stor påverkan på framför allt fastighetsägare, butiker, restauranger
och storkök. Dels genom investeringar för att bygga om avfallsutrymmen och
insamlingssystem, dels genom att informera kunder om förändringarna.
Med det sagt bör man också förstå förutsättningarna för de olika branscherna för att
klara av att hantera de konsekvenser som trots allt uppkommer.
Exempelvis inom restaurang och besöksnäring där kravet på att separera och samla in
livsmedels- och köksavfall kan ge konsekvenser i form av ökade kostnader samtidigt
som de ekonomiska marginalerna ofta är små. Här behöver man se till genomförandet
kan ske på ett så bra sätt som möjligt.
Vilka är förutsättningarna för dessa aktörer att göra investeringarna och ändringarna
som krävs i genomförandet av förslaget?
Tillväxtverket anser därför att en grundlig analys av företagens förutsättningar är en
viktigt, framför allt de ekonomiska förutsättningarna. Vilka möjligheter har dessa
aktörer att göra de investeringar och ändringar som krävs i genomförandet av förslaget
och kommer det vara nödvändigt med stöd till aktuella branscher. Detta så att själva
genomförandet kan ske på ett så bra och effektivt sätt som möjligt för branscherna, med
så lite ekonomisk påverkan på små och medelstora företag som möjligt både på kort och
lång sikt.
Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschef Patrik Sällström
Helena Tsiparis har varit föredragande. I handläggningen har också enhetschefen
Annika Rosing deltagit.
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