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Bilaga - Sammanfattning från de olika rundabordsdiskussionerna 

Ragn-Sells anordnade den 16 februari 2016 ett rundabordsamtal med inbjudna 
representanter från olika branscher inom näringslivet och från myndigheter där EU:s förslag 
till en handlingsplan för en cirkulär ekonomi var i fokus samt en diskussion kring hur 
Sverige kan bli ledande inom cirkulär ekonomi.

Nedan återges huvudpunkterna från de synpunkter som fångades upp i diskussionerna 
bland deltagarna:

Samverkan var ett nyckelord i diskussionen. Olika aktörer har olika utmaningar och 
förutsättningar för att kunna ställa om till ett mer cirkulärt tänk. Här har både det 
offentliga och privata näringslivet en uppgift att skapa arenor för informations- och 
resursutbyte.

Det finns behov av nya institutioner som tar ett helhetsgrepp kring cirkulär ekonomi 
– och tittar på hur ett system kan optimeras. En cirkulär ekonomi kommer inte 
uppstå med ett ’stuprörstänk”.

Nya sätt att mäta utveckling behövs – ”bortom BNP”. Många tog upp problembilden 
med avsaknad av produkters verkliga kostnad. Samhällskostnaden – både den miljö- 
och klimatmässiga liksom den sociala – måste framgå. PPP är en bra utgångspunkt.

Det offentliga kan driva omställningen via krav i offentlig upphandling. Innovativ 
upphandling med enkla och tydliga kriterier lyftes fram av flera. Beställarkompetens 
behöver utvecklas mot mer värdeskapande upphandlingar som premierar nya 
återvinningsmetoder och avfallsförebyggande åtgärder. Många av framtidens cirkulära 
lösningar kommer även kräva stora initiala investeringar där en översyn krävs så att 
hänsyn kan tas till detta vid LOU. 

Att göra rätt från början var ett återkommande tema. Designen av produkter som 
möjliggör reparation, återanvändning och återvinning är centralt. Utformningen av 
ekodesign-direktivet blir centralt. Här måste definitionen av produkt tydliggöras – 
t.ex. behöver produkter som idag löses upp i vatten fortsatt vara en produkt för att 
säkra produktansvaret även ned på molekylnivå.

Betydelsen av avgiftning för att möjliggöra ett cirkulärt samhälle behöver lyftas 
uppså att kunskap ökar (jfr allmän kunskap om Co2 utsläpps påverkan på klimatet)
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Avsaknad av efterfrågan på sekundära råvaror och material (restråvaror) samt låga 
priser på jungfruligt material utpekades som två stora hinder mot en omställning till 
cirkulär ekonomi. Här har EU och det offentliga en viktig roll att spela. Det behövs 
ekonomiska styrmedel och incitament som förenklar avsättning av sekundära råvaror 
inom EU och i Sverige. Viktiga parametrar i detta som nämndes:

• Minska skatteuttagen på sekundära råvaror. Återvunnet material måste ha   
 samma förutsättningar som jungfruligt material.

• Kvalitetsstandarder för återvunnet material

• Samsyn kring gränsvärden i återvunnet material samt definition av 
 förorenade områden

• Märkningar som ökar transparens om hur stor del av en produkt 
 t ex är tillverkad av återvunnet material

Staten måste sätta ramarna för det cirkulära samhället. När det gäller äganderätten 
till avfallet kan det idag variera då kommuner gör olika tolkning av lagen. Det krävs 
en tydlig distinktion mellan verksamhetsavfall och hushållsavfall och vad som är 
kommunernas respektive marknadens ansvar (”därmed jämförligt avfall”). Äganderätt 
är en förutsättning för att kunna nå storskalighet och skapa nya innovativa lösningar.

För näringslivet är det viktigt att det inte kommer handla om att enbart effektivisera 
nuvarande linjära affärsmodeller utan att ställa om till verkliga cirkulära 
affärsmodeller. Det måste vara lönsamt att göra rätt. Ett förslag som gavs var att 
inrätta fonder eller annan typ av finansiering för att minimera risk och ge incitament 
till att testa innovativa lösningar.

Beteende är en viktig faktor. Vi behöver alla i egenskap av konsumenter ändra vårt 
beteende. Utmaningen ligger bl.a. i att ställa om från dagens ’äga-mentalitet’ till en 
’använda-mentalitet’.
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