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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Varningsklockorna ringer allt högre för den negativa miljöpåverkan som dagens resursför-

brukning och växande kemikalieanvändning leder till.
1
 Det globala uttaget av jungfruliga och 

förnyelsebara råvaror har för länge sedan passerat vad som är långsiktigt hållbart. Tillförseln 

av antropogena ämnen med toxiska och miljöstörande egenskaper till samhället och biosfären 

utgör idag ett växande hot mot människors och djurs hälsa och mot miljön. 

     Oron och debatten är långt ifrån ny. Min egen ”väckarklocka” blev Georg Borgströms 

många radioföredrag på 50-talet. Borgström var då en av de första att uppmärksamma den 

utarmning av viktiga naturresurser som skedde genom utfiskningen av alltmer krympande 

fiskbestånd i världshaven.
2
  

     Sverige deltog tidigt i det globala miljöarbetet och stod som arrangör för FN:s första stora 

miljökonferens 1972.
3
 EU har blivit en viktig miljöaktör inom det internationella samfundet 

och vidareutvecklat sina miljölagar, miljöhandlingsprogram och miljöstrategier. Sverige har 

infört en ny miljöbalk och inlett ett ambitiöst miljömålsarbete. Även näringslivet har följt 

efter genom att träffa frivilliga överenskommelser om miljöledningssystem och miljö- och 

hållbarhetsredovisningar. Företagens produkter har blivit allt mera miljöanpassade och intres-

set för ”grön” kemi har växt.
4
  

       Mycket arbete återstår emellertid innan det moderna samhällets ohållbara produktions- 

och konsumtionsmönster bryts på allvar. Målet är att gå från dagens linjära materialströmmar 

till ett kretsloppsanpassat samhälle med giftfria och resurseffektiva materialkretslopp, ett sam-

hälle som ryms inom de absoluta gränser för en global resursanvändning som sätts av jordens 

begränsade ändliga och förnyelsebara naturresurser inklusive naturens ekosystemtjänster.   

                                                             
1 Omkring 100 000 kemiska ämnen beräknas finnas i omlopp i dagens samhälle. (Prop. 2013/14:39, s. 34). 
2 Borgström 1953. Georg Borgström var en inte helt okontroversiell person, vilket framgår av en 

  doktorsavhandling från Linköpings universitet (Linnér 2008).  
3 1972 stod Sverige värd för FN:s första stora miljökonferens, se Report on the United Nations Conference on 

  the Human Environment held at Stockholm, 5—16 June 1972; United Nations, A/CONF. 171/13, 1972 
4 Begreppet ”grön” kemi avser bl.a. utvecklingen av nya ämnen med låg giftighet och andra ur miljö- och 

  hälsosynpunkt goda egenskaper samt utan klimatpåverkande egenskaper, användningen av miljöanpassade 

  och energieffektiva metoder och att öka användningen av ickefossila råvaror och förnybar energi vid  

  framställningen av kemikalier (SOU 2012:38, s. 20).  

 

 



 
 

2 
 

1.2 Syfte och avgränsningar 

Syftet med denna uppsats är att analysera hur juridiska styrmedel kan utvecklas för att på sikt 

uppnå ett samhälle med giftfria och resurseffektiva materialkretslopp samt att undersöka vilka 

drivkrafter som påverkar denna utveckling. Studien skildrar en pågående lagstiftningsprocess 

inom ett brett område. Ett syfte har också varit att undersöka om hur de miljöpolitiska idéer 

och principer som driver processen kan ges en rättsligt bindande form och därigenom möjlig-

göra en rationellare lagstiftning.  

     Studien omfattar främst utvecklingen i EU och i Sverige. Området är både omfattande och 

dynamiskt och målsättningen har därför varit att hellre ge en övergripande beskrivning av ut-

vecklingen än en detaljerad beskrivning av enskilda delar i processen.   

1.3 Metod och källor 

Uppsatsen är baserad på rättsdogmatisk metod satt i ett miljörättsligt och interdisciplinärt 

sammanhang. Utgångspunkten för den rättsdogmatiska metoden, där huvuduppgiften är att 

tolka och systematisera gällande rätt, är principerna för användandet av allmänt accepterade 

rättskällor som lagstiftning, förarbeten, rättspraxis och doktrin.
5
 Genom uppsatsens interdisci-

plinära utformning utgör ekologisk och naturvetenskaplig metodik, begrepp och principer 

viktiga komplement till de som hämtats från rättsvetenskapen. Kompletterande källmaterial 

har därför hämtats från relevanta discipliner utanför rättsvetenskapen. Eftersom miljöpolitiska 

idéer och principer utgör en viktig drivkraft för ny lagstiftning på området så ger doktrin, 

myndighetsrapporter och andra flexibla rättskällor ett viktigt underlag för denna uppsats. 

     Slutligen har mina arton år som kanslichef först vid Avfallsforskningsrådet, AFR
6
 mellan 

åren 1990 och 1995 och därefter vid Naturvårdsverkets forskningsavdelning fram till år 2008 

gett mig en insikt i kretsloppssamhällets naturvetenskapliga och tekniska förutsättningar, möj-

ligheter och utmaningar. Jag var under en del av denna tid också förordnad som sakkunnig i 

Kretsloppsdelegationen, en utredning som bl.a. förberedde införandet av det förlängda pro-

ducentansvaret i Sverige och gav bakgrundsmaterial till två propositioner, dels propositionen 

Kretslopp (prop. 1992/93:180) och dels propositionen En miljöorienterad produktpolitik 

                                                             
5 Peczenik, Aleksander, Juridikens teori och metod, s. 33f; Kleineman, Rättsdogmatisk metod, s. 21. 
6 AFR var ett mindre forskningsråd under dåvarande Industridepartementet och under Miljö- och energideparte-  

   mentet mellan 1990 och 1995. AFR stödde kretsloppsforskning inom fyra delområden: systemkunskap, miljö- 

   anpassad produktutveckling, miljöanpassad återvinning och deponiforskning. Totalt delade rådet ut 200 MSEK  

   till forskningsprojekt och demonstrationsprojekt vid universitet och tekniska högskolor och till svenskt nä- 

   ringsliv. Resultaten redovisades bl.a. i mer än 300 forskningsrapporter och licentiat- och doktorsavhandlingar. 

  1995 överfördes verksamheten till Naturvårdsverket med oförändrad inriktning av forskningsstödet och en ny  

   avfallsforskningsnämnd inrättades på verket.   
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(prop. 1999/2000:114).
7
 Erfarenheterna från delegationsarbetet har varit värdefulla vid 

skrivandet av denna uppsats.  

1.4 Disposition 

Inledningsvis beskrivs de fysiska gränser och systemvillkor som utgör grunden för resursan-

vändningen i ett hållbart samhälle. De naturliga och samhälleliga kretsloppen beskrivs och 

vikten av att dagens samhälle ställs om till ett kretsloppssamhälle med giftfria och resursef-

fektiva kretslopp understryks. Några av de miljöpolitiska idéer och principer som utgör vikti-

ga drivkrafter för att utveckla rådande lagstiftning på området presenteras. Aktuell miljölag-

stiftning som kemikalie-, avfalls- och produktlagstiftning analyseras utifrån detta utveck-

lingsperspektiv. Analysen visar att utveckling av lagstiftningen redan har inletts under in-

flytandet av de centrala miljöpolitiska idéer och principer som beskrivits tidigare.  Stöd för att 

denna utveckling även kommer att fortsätta framöver hämtas från några av de strategier, 

handlingsprogram och planer på området som nyligen antagits av EU och av FN. 

     Den ökade användningen av ett livscykeltänkande identifieras som en nyckelfaktor för 

kommande lagstiftning, återigen med stöd av exempel hämtade från gällande lagstiftning och 

antagna strategier och handlingsprogram. Några möjliga utvecklingsstrategier för en ny lag-

stiftning samt några problem och konfliktytor som kan förväntas kvarstå även framöver dis-

kuteras. Avslutningsvis presenteras en sammanfattande lista med korta slutsatser och rekom-

mendationer för en rationellare lagstiftning för att uppnå giftfria och resurseffektiva materi-

alkretslopp.  

2 Varför det är nödvändigt att skapa giftfria och resurseffektiva 

materialkretslopp  

Det långsiktiga globala målet om en hållbar utveckling gör det nödvändigt att skapa giftfria 

och resurseffektiva materialkretslopp inom ramarna för jordens tillgängliga naturresurser och 

förnybara energikällor inklusive naturens ekosystemtjänster.
8
 Detta samband kommer att ut-

vecklas i det följande. 

                                                             
7 SOU 1997:19 Producentansvar för varor - Rapport av Kretsloppsdelegationen; SOU 2000:53 Varor utan faror; 

  SOU 2001:102 Resurs i retur. 
8 Kemi – den gränslösa vetenskapen, s. 19. 
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2.1 En hållbar utveckling är ett centralt systemvillkor  

Begreppet ”hållbar utveckling” (sustainable development) introducerades som det övergripan-

de temat i den Bruntlandskommissionens rapport Our Common Future 1987.
9
 Begreppet fick 

sitt genombrott vid FN-konferensen om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992 och  

befästes i Johannesburg 2002 och i Rio de Janeiro 2012 (Rio + 20). Kommissionen 

definierade en hållbar utveckling som att ”dagens resursanvändning inte får äventyra 

framtida generationers möjligheter”. 

2.2 Bara ett kretsloppssamhälle klarar de absoluta gränserna för 

resursanvändning 

I inledningen av denna uppsats underströks att uttaget av jordens naturresurser för länge har 

passerat vad som är långsiktigt hållbart. En hållbar utveckling förutsätter tvärtom att den glo-

bala produktionen och konsumtionen av varor och tjänster i samhället sker inom de gränser 

och systemvillkor som sätts av jordens tillgängliga naturresurser och förnybara energikällor 

inklusive naturens ekosystemtjänster.
10

 Denna absoluta gräns för resursutnyttjande och miljö-

belastning får därmed inte överskridas.
11

 Idag vet vi att så inte är fallet utan att dessa gränser 

passerats med råge.
12

 Slutsatsen är att dagens ohållbara ”linjära” samhälle måste ställas om till 

ett hållbart kretsloppssamhälle. Enligt en definition är ett kretsloppssamhälle ett samhälle som 

är baserat på återanvändning, återvinning och resurseffektivisering.
13

  

     Det slutliga kretsloppssamhället fungerar enligt samma cirkulära principer som de natur-

liga kretsloppen av olika grundämnen och föreningar, som har existerat på jorden sedan dess 

begynnelse och som är en förutsättning för allt liv på jorden. De naturliga kretsloppen får sin 

drivkraft av den strålningsenergi som jorden mottar från solen. Ett exempel på ett sådant na-

turligt kretslopp är kolets kretslopp
14

 som beskriver de naturliga kolföreningarnas cirkulation i 

biosfären, atmosfären, hydrosfären och litosfären.
15

  

                                                             
9  Our common future: Report of the World Commission on Environment and Development. 
10 Ekosystemtjänster är ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors välbefinnande.  

    De är de samlade livsviktiga funktionerna hos ekosystemen som bl.a. driver de naturliga kretsloppen som 

    nedbrytning av organiskt avfall, pollinering av växter, vattenrening i våtmarker och växternas fotosyntes.  

    För en definition av ekosystem se SOU 2012:38, s.13.  
11 Rockström m.fl. har nyligen lanserat ett nytt koncept som definierar nio planetära gränser exempelvis 
    klimatförändring, kemikaliespridning, global sötvattenanvändning och förlust av biologisk mångfald. 

    Naturvårdsverket, 2013e, se även Rockström et al. (2009a och 2009b).    
12 Enligt den amerikanska miljöorganisationen Global Footprint kräver dagens levnadssätt produktionen från 

    ca 1,5 jordklot. Detta illustreras av konceptet ”Earth Overshoot Day” eller Miljöskuldens dag. År 2013 

    inträffade den dagen den 20 juli vilket var tre månader tidigare än för tjugo år sedan, 

    ”www.footprintnetwork.org/”.   
13 SOU 2012:38, s. 17. 
14

 Kemi – den gränslösa vetenskapen, s. 33. 
15 Biosfären är den totala massan av levande organismer inom litosfären, hydrosfären och atmosfären; 

http://www.footprintnetwork.org/
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     I det hållbara kretsloppssamhället återvinns och återförs alltså de material som samhället 

använder i ett ständigt kretslopp enligt samma principer som i de naturliga kretsloppen. De 

bägge kretsloppen är i själva verket nära kopplade till varandra och beroende av varandra.  

     I det hållbara samhället har uttaget av nya ändliga naturresurser samtidigt reducerats till ett 

minimum. Samhällets materialkretslopp måste dessutom avgiftas kontinuerligt genom att  

giftiga och miljöstörande ämnen, som tillförts de recirkulerbara materialen och varorna, av-

lägsnas innan de återvunna materialen återanvänds.
16

  Utan denna avgiftning leder även åter-

användning och återvinning till en fortsatt ackumulering av gifter och andra miljöstörande 

ämnen i samhället och i naturen något som på sikt inte är hållbart.   

2.3 Hur samhällets materialkretslopp fungerar 

För att skapa de giftfria och resurseffektiva kretslopp som är en förutsättning för ett hållbart 

samhälle måste en vara eller produkt som blivit avfall och skall återvinnas behandlas genom 

någon form av återvinningsförfarande. EU:s avfallskriterier bestämmer när ett material eller 

ämne blir ett avfall och när det sedan upphör att vara ett avfall.
17

  

     För att en produkt eller ett material som blivit avfall skall kunna återvinnas måste detta 

separeras i sina ursprungliga komponenter och tillsatser och andra externa ämnen avlägsnas. 

Genom återvinningsförfarandet avlägsnas miljöfarliga ämnen eller kemikalier som tillförts det 

ursprungliga materialet för att förbättra dess funktion i olika avseenden men som man inte 

önskar recirkulera. Denna avgiftning av avfallet sker i särskilda behandlingsanläggningar som 

kan beskrivas som en form av ”samhällsnjurar”.  

     Om varan eller materialet som skall återvinnas innehåller en miljöfarlig kemikalie som det 

inte är tekniskt eller ekonomiskt möjligt att separera från det recirkulerbara materialet beteck-

nas avfallet som farligt avfall och måste destrueras eller förvaras på ett säkert sätt. Detta kan 

för organiska ämnen ske genom förbränning vid hög temperatur under kontrollerade förhåll-

anden och avgasrening i särskilda förbränningsanläggningar. För ej cirkulerbara oorganiska 

material som olika former av förbränningsaskor måste en förvaring av det miljöfarliga avfallet 

ske genom en slutlig säker deponering.   

     Det senare fallet kan sägas vara ett misslyckande ur kretsloppssamhällets synpunkt efter-

som resurseffektiviteten minskar genom att material undandras från kretsloppet. Samtidigt 

                                                                                                                                                                                              
    Litosfären är de yttersta 100 km av jordklotet; Hydrosfären är samlingsnamnet på allt vatten som finns 

    i hav, sjöar etc.; Atmosfären är det gashölje som omsluter jorden.  
16

 Prop. 2013/14:39, s. 27. 
17 Direktiv 2008/98/EG.    

http://sv.wikipedia.org/wiki/Vatten
http://sv.wikipedia.org/wiki/Jorden
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innebär en säker slutlig deponering att åtgärder vidtagits för att förhindra att giftiga eller mil-

jöstörande ämnen återförs i ny cirkulation i samhället och naturen.  

     En framtida möjlighet att bli kvitt giftiga metaller som kvicksilver kan vara att återdepo-

nera dem på tillräckligt djup i exempelvis gamla gruvhål och på ett sätt så att deponin inte 

kommer i kontakt med omgivande grundvatten vilket skulle kunna leda till en spridning av de 

giftiga ämnena i naturen.  En ytterligare försiktighetsåtgärd innan den slutliga deponeringen är 

att omvandla kvicksilvret till en mycket svårlöslig förening som kvicksilversulfid. Detta är en 

förening med samma kemiska sammansättning som hos cinnober ett vanligt ganska inert 

kvicksilvermineral. 

     Ett ämnes eller ett materials fysikaliska och/eller kemiska egenskaper bestämmer både 

dess tekniska och dess ekonomiska värde och är avgörande för om det kan användas i en 

slutlig produkt eller i en teknisk funktion som är konkurrensduglig på marknaden. Material-

egenskaperna måste vidare vara väl dokumenterade och reproducerbara dvs. de måste vid 

samma materialspecifikation vara oberoende av leverantör och leveranstillfälle. 

     De höga kvalitetskrav som ställs i dagens högteknologiska samhälle har hittills varit till 

nackdel för återvunna material som oftast inte kommer upp till samma höga och jämna kva-

lite som material tillverkade av jungfruliga råvaror och därmed inte blir värderade lika högt. 

Vid materialåtervinning är det därför viktigt att få fram ett material i en så hög kvalitet som 

möjligt och helst jämförligt med ett nyproducerat material. Regeringen beslöt därför nyligen 

om ett nytt etappmål med detta innehåll för miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.
18

 Etappmålet 

innebär att återvunnet material skall hålla samma kvalitet som material tillverkat av jungfru-

liga råvaror.  

     Samtidigt ska man inte ställa högre krav på det återvunna materialet så länge det är tillåtet 

att tillsätta miljöstörande ämnen som olika funktionskemikalier (se nedan) till nyproducerade 

materialet för att förbättra dess materialegenskaper. Därmed kommer dessa ämnen även att 

framöver att förekomma i vissa återvunna material.
19

 Dessutom skulle högre kvalitetskrav för-

dyra återvinningsprocessen och därmed försämra det återvunna materialets konkurrensförmå-

ga. 

     Så kallade funktionskemikalier eller additiv är vanliga och oftast organiska tillsatser i olika 

tekniska produkter, material och kemiska formuleringar. De tillför nya eller förbättrade egen-

skaper till produkten som medför tekniska och/eller ekonomiska fördelar för användaren. Det 

                                                             
18 Regeringsbeslut den 27 juni 2013 (Dnr. M2013/1740/Ke). Prop. 2013/14:39, s. 71. 
19 Prop. 2013/14:39, s. 72 f. 
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problematiska med dessa tillsatser är att de samtidigt kan ha en stor negativ miljöpåverkan på 

människor och miljö om de frigörs i omgivningen under produktens användning eller när pro-

dukten eller materialet slutligen blivit avfall. Vanliga exempel på sådana organiska additiv är 

halogenerade flamskyddsmedel i tyger, möbler eller elektronikprodukter, mjukgörare i plaster 

som används i allt ifrån konsumentprodukter till avloppsrör eller biocider som till exempel 

sätts till båtfärger eller hygienprodukter. Ofta anses dessa tillsatser behövas för att produkter-

na skall kunna uppfylla viktiga standardiseringskrav som t.ex. brandsäkerhet. 

     Lika värdefulla som dessa kemikalier kan vara för materialets eller produktens funktion 

lika problematiska kan de bli i ett livscykelperspektiv när ämnet eller materialet skall återgå i 

kretsloppet genom återvinning. Som regel är inte dessa externa miljökostnader inräknade i 

varans pris utan måste istället bäras av samhället gemensamt. 

 2.4 Att utforma de rättsliga styrmedlen  

En rationellare lagstiftning för att uppnå giftfria och resurseffektiva materialkretslopp måste 

med stor sannolikhet modelleras på de fysiska kretsloppen för att de senares funktion ska kun-

na efterliknas. De verktyg som behöver ligga till grund för utformandet av styrmedlen kom-

mer att med fördel kunna hämtas från grundläggande miljöpolitiska idéer och principer, vilka 

nu även börjar återspeglas i miljörätten. Exempel på centrala begrepp och principer som redan 

kodifierats i rättslig form är hållbar utveckling, resurshushållning och kretslopp.
20

     

2.5 Ursprunget till regler och principer inom miljörätten 

En av EU:s grundläggande principer är att ”verka för en hållbar utveckling i Europa som byg-

ger på en hög miljöskyddsnivå och en bättre miljö”.
21

 I svensk lagstiftning finns principen om 

hållbar utveckling inskriven i regeringsformen (1974:152).
22

 Det har emellertid ifrågasatts om 

denna paragraf i regeringsformen är juridiskt bindande. Det hävdas att den snarare skulle kun-

na ses som en rekommendation, en målsättningsbestämmelse som uttrycker en allmän inrikt-

ning av lagstiftningspolitiken.
23

 

    Principen om en hållbar utveckling återfinns också i och i miljöbalkens (1998:808) portal-

paragraf.
24

 Där uttrycks principen som att: ”Miljöbalken skall tillämpas så att återanvändning 

och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas så att ett 

kretslopp uppnås”.  

                                                             
20 Ebbesson, Miljörätt, s. 22 ff. 
21 Artikel 3.3 FEU. 
22 RF 2 kap. 1§ 3 st.  
23

 Bengtsson, s. 273 ff. 
24 MB 1 kap 1§ 5 p. 



 
 

8 
 

     Viktiga miljörättsliga principer som kunskapsprincipen, försiktighetsprincipen, substitu-

tionsprincipen och principen att förorenaren betalar finns uttryckta i miljöbalkens hänsyns-

regler.
25

 Substitutionsprincipen kallas i miljöbalken för produktvalsprincipen.
26

 Försiktig-

hetsprincipen och substitutionsprincipen finns också införd i fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt
27

 och på global nivå genom Riodeklarationen om miljö och utveckling 

från FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992 (princip 15). I EU-rätten 

har substitutionsprincipen en mer omfattande innebörd och avser där även utbyte av farliga 

kemiska produkter mot alternativa tekniker. 

     Även principen om att förorenaren betalar finns inskriven i miljöbalkens hänsynsregler
28

 

och uttrycks på global nivå i Riodeklaration om miljö och utveckling. Principen är också 

grundläggande för EU:s miljöpolitik.
29

  

     I följande avsnitt analyseras nuvarande miljölagstiftning inom kemikalie-, avfalls- och 

produktområdena för att undersöka i vad mån detta förrättsligande av grundläggande miljö-

politiska idéer och principer redan har genomförts i gällande rätt. 

3 Analys av nuvarande miljölagstiftning 

Som nämnts i föregående stycke är av intresse att undersöka i vilken mån som nuvarande mil-

jölagstiftning redan påverkats av nya miljöprinciper som materialkretslopp och livscykeltän-

kande. De tre lagstiftningsområden som har analyserats är kemikalie-, avfalls- och produkt-

lagstiftningen. I det följande beskrivs dessa områden kortfattat inom framförallt EU och Sve-

rige. 

     Det långsiktiga målet för lagstiftningen på dessa områden är givetvis att kunna träffa glo-

balt bindande avtal liknande de konventioner som nu finns på kemikalieområdet. En utblick 

över det globala miljöarbetet inom respektive område har därför gjorts när så har varit rele-

vant. Två av de första miljökonventionerna med rättsligt bindande verkan är ramkonventionen 

om klimatförändringar och konventionen om biologisk mångfald, kompletterade med rättsligt 

bindande protokoll som bägge antogs vid FN:s miljökonferens i Rio 1992.  

     EU:s omfattande miljölagstiftning utgörs i första hand av direktiv och förordningar. Dessa 

är sekundära rättsakter som har sin rättsliga grund i fördraget om EU:s funktionssätt.
30

 Regler-

na för kemikalier och för produkter och varor baseras som regel på artikel 114 i fördraget 

                                                             
25 MB 2 kap. 
26 MB 2 kap. 4 §. 
27 Artikel 191.2 FEUF. 
28 MB 2 kap. 3, 8 §§ 
29

 Artikel 191.2 FEUF. 
30 Funktionsfördraget, FEUF. 
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(114 FEUF). Det innebär att nationell lagstiftning skall följa EU-lagstiftningen så att ett ho-

mogent regelsystem skapas för den inre marknaden. Enskilda medlemsstater får därigenom 

varken ställa strängare eller mildare krav. Lagstiftning som är inriktad på den yttre miljön som 

exempelvis avfallslagstiftning baserar sig istället på artkel 192 FEUF. Reglerna är då istället 

minimiregler och medger i princip att det enskilda landet kan tillämpa strängare men inte lind-

rigare krav. 

     Genom att EU:s kemikalie-, avfalls- och produktlagstiftningsområden delvis baseras på 

olika artiklar i fördraget om EU:s funktionssätt blir den nationella rådigheten och förutsätt-

ningarna för framtida lagstiftning olika. Inom avfallslagstiftningen finns det därför större fri-

het för nationell lagstiftning i skärpande riktning än för kemikalie- eller produktlagstiftningen. 

Detta kan påverka framtida lagstiftningsstrategier där initiativ inom kemikalie- och produkt-

lagstiftningen måste drivas centralt inom EU. Det är därför som den svenska regeringen i sin 

nya kemikalieproposition (2013/14:39) På väg mot en giftfri vardag – plattform för kemika-

liepolitiken lyfter fram flera progressiva initiativ inom kemikalielagstiftningen, som man vill 

driva inom EU i syfte att få dem implementerade där.
31

 En fördel med denna strategi är givet-

vis att gemensamma EU-regler får en sammantaget större effekt än enskilda nationella. 

3.1 Lagstiftning om kemikalier 

En effektiv kemikalielagstiftning är en förutsättning för att uppnå giftfria och resurseffektiva 

materialkretslopp. Vissa syntetiska kemikalier är mycket giftiga för levande organismer och 

andra är både giftiga och svårnedbrytbara i naturen. Många kemikalier som ingår i material 

och produkter frigörs i små mängder under varans tillverkning, användning och när varan bli-

vit avfall genom s.k. diffus spridning.  Ett övergripande syfte med kemikaliepolitiken och 

kemikalielagstiftningen är därför att förebygga att människors hälsa och miljön inte skadas. 

En grundläggande princip är att det är företagen som sätter produkter på marknaden som har 

det huvudsakliga ansvaret för att så inte sker.  

3.1.1 Globala mål för kemikalieområdet 

Det globala målet för kemikalier antogs första gången vid FN:s konferens om hållbar utveck-

ling i Johannesburg 2002. I målet anges att kemikalier ska produceras och användas på ett  

Sådant sätt att de skadliga effekterna på miljö och hälsa minimeras senast år 2020. Målet be-

kräftades därefter genom FN:s globala kemikaliestrategi, SAICM,
32

 som undertecknades 

2006. SAICM är ett ramverk med åtgärder för att nå det internationella kemikaliemålet. Rikt-

                                                             
31

 Prop. 2013/14:39. 
32 SAICM är en akronym för Strategic Approach to International Chemicals Management.  
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linjer för vad som krävs för att nå målet ska ha beslutats senast år 2015.
33

 Nedan beskrivs 

också två andra viktiga kemikaliekonventioner Stockholmskonventionen
34

 och Minamata-

konventionen
35

. 

3.1.2 Stockholmskonventionen – om långlivade organiska föreningar 

Vissa långlivade organiska föroreningar kan skada levande organismer redan i låga halter, sär-

skilt om de får verka under en längre tid. Det är särskilt ämnen som är stabila och därmed 

långlivade (svårnedbrytbara i naturen) och bioackumulerbara som blir miljögifter. De orsakar 

effekter under lång tid och hinner spridas över stora områden och kan lagras i allt högre kon-

centrationer innan de bryts ned. Om ett sådant ämne lagras i levande vävnader, särskilt om 

ämnet är fettlösligt, är risken stor att det ställer till skador, däribland fosterskador hos män-

niskor och djur. 

     Stockholmskonventionen
36

 om långlivade organiska föreningar är en global miljö- och 

hälsoskyddskonvention för att skydda människors hälsa och miljön från långlivade organiska 

föroreningar (POPs).
37

 Konventionen omfattar både produktion, användning, avfallshantering, 

oavsiktligt bildning och miljöövervakning. Idag ingår 22 ämnen varav några är industrikemi-

kalier. Exempel på ämnen som omfattas är bekämpningsmedel som DDT, vissa bromerade 

flamskyddsmedel och industrikemikalier som PCB
38

 och kortkedjiga klorparaffiner som an-

vänds som mjukgörare och flamskyddsmedel i plast.  

      Konventionen har arbetats fram inom FN-systemet och undertecknades i Stockholm år 

2001 och trädde i kraft år 2004. Länderna ska utarbeta och genomföra nationella genomfö-

randeplaner för att begränsa eller helt få bort utsläpp av POPs.  

      Inom EU motsvaras Stockholmskonventionen av EU:s POPs-förordning som förbjuder 

eller begränsar användningen av POPs-ämnen. Den innehåller även bestämmelser om oavsikt-

ligt bildade utsläpp, avfallshantering och miljöövervakning. Förordningen reglerar innehåll av 

POPs-ämnen i såväl kemiska produkter som varor. POPs-förordningen gäller direkt i alla 

EU:s medlemsländer på samma sätt som nationell lagstiftning.
39

 

                                                             
33 Prop. 2013/14:39, s. 15. 
34 ”/chm.pops.int/”. 
35 ”www.mercuryconvention.org/”. 
36 Även kallad POP:s konventionen, undertecknad 2001 till skydd mot långlivade organiska föreningar. 
37 POP är en akronym för Persistent Organic Pollutants. 
38

 PCB är en akronym för Poly-Chlorinated Biphenyls (polyklorerade bifenyler).  
39 Förordning (EG) nr 850/2004, POP är en akronym för Persistent Organic Pollutants. 
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3.1.3 Minamatakonventionen reglerar samtliga delar av kvicksilvers livscykel 

I januari 2013 beslutade FN om en ny konvention, Minamatakonventionen, som syftar till att 

minska kvicksilvrets miljöpåverkan. Konventionen reglerar samtliga delar av kvicksilvers 

livscykel, från brytning till avfallshantering och luftutsläpp och träder i kraft när 50 länder 

formellt har ratificerat avtalet, vilket beräknas ske om tre till fem år. Nya kvicksilvergruvor 

förbjuds och nuvarande gruvor ska fasas ut på sikt, kontrollåtgärder vidtas för kvicksilver-

halter i luft och för småskalig guldutvinning. Det är också första gången som en specifik ar-

tikel om hälsa och en mekanism för att kontrollera att konventionen genomförs tas med i ett 

globalt miljöavtal. De flesta produkter som fortfarande innehåller kvicksilver, till exempel 

batterier, lampor, termometrar och andra mätinstrument, ska enligt konventionen fasas ut till 

2020.
40

 I Sverige och EU är kvicksilver i dessa produkter redan förbjudet och kommer nu 

alltså att på sikt även att försvinna i övriga delar av världen. 

3.1.4 Betydelsen av internationella konventioner 

Internationella överenskommelser som Stockholmskonventionen och Minamatakonventionen 

och gemensamt arbete som i SAICM ar av stor vikt för det långsiktiga kemikaliearbetet. Det 

har självfallet en mycket stor betydelse om det är möjligt att få de länder som står för den 

största produktionen och användningen globalt av särskilt miljöstörande kemikalier att kom-

ma överens om gemensamma regler för kontroll och utfasning av dessa farliga ämnen. 

     Samtidigt visar erfarenheten att det för det mesta tar mycket lång tid att komma fram till 

bindande överenskommelser mellan ett stort antal stater med olika bakgrund, intresse och 

förutsättningar, vilket också kan göra det svårt att få fram tillräckligt effektiva regelverk Det 

är därför viktigt att inte arbetet på regional eller nationell nivå får stå tillbaka i avvaktan på 

slutliga internationella överenskommelser. Överenskommelser på nationell eller regional nivå 

kan i själva verket utgöra ett värdefullt underlag och en stimulans för ett internationellt avtal.  

3.1.5 EU:s kemikalielagstiftning 

EU har en lång tradition att reglera användningen av kemikalier lagstiftningsvägen.
41

 Ur-

sprungligen motiverades lagstiftningen av hänsyn till den inre marknaden
42

 men i ett direktiv 

år 1979 infördes också skyddet av miljön som ett syfte.
43

 EU-domstolen slog i en dom 2005 

                                                             
40 ”www.mercuryconvention.org/”. 
41 För en översikt se Langlet & Mahmoudi, s. 314 ff.  
42

 Se direktiv 76/769/EEG.  
43 Direktiv 79/831/EEG. 
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fast att medlemsstaterna inte fick vidta andra åtgärder än dem som angavs i 1976 års direk-

tiv.
44

  

      Under den senaste tioårsperioden har EU:s regelverk om kemikalier utvecklats och förny-

ats kraftigt. Under denna tid har två centrala EU-rättsakter med antagits. Den ena är förord-

ningen om klassificering, förpackning och märkning av kemikalier eller CLP-förordningen.
45

 

Den andra är förordningen om kemikalieregistrering eller Reachförordningen.
46

 

3.1.6 CLP-förordningen 

CLP-förordningen
47

 anger regler för klassificering, märkning och förpackning av ämnen och 

blandningar och ersätter äldre EU-lagstiftning på området. Den anpassar EU-lagstiftningen till 

det internationella systemet GHS som utarbetats inom FN.
48

  Förordningen uppdateras konti-

nuerligt.  

3.1.7 Reachförordningen 

Förordningen om kemikalieregistrering eller Reachförordningen samlar flera tidigare EU-

regler om kemikalier i en rättsakt och innehåller ett beslut om inrättandet av en kemikalie-

myndighet på EU-nivå (Echa). Förordningen har ett brett syfte att även skydda människor och 

miljön. Reachförordningen antogs 2006 efter ett långt lagstiftningsarbete.
49

  

     Registreringen av ämnen enligt Reachförordningen sker i tre steg under åren 2010, 2013 

och 2018 bl.a. beroende på i vilka mängder ämnena hanteras. För varje ämne som tillverkas 

eller importeras till EU skall en kemikaliesäkerhetsbedömning göras. Reach föreskriver också 

att de farligaste kemikalierna ersätts när det finns användbara men säkrare ämnen i enlighet 

med substitutionsprincipen. För ämnen som anses som särskilt farliga kan det krävas tillstånd. 

Det är fråga om ämnen som är svårnedbrytbara i miljön och ansamlas i levande organismer, 

ämnen som är cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska samt ämnen som är 

hormonstörande eller kraftigt allergiframkallande.  

     Regeringen har i sin nya kemikalieproposition På väg mot en giftfri vardag – plattform för 

kemikaliepolitiken markerat att man vill driva frågan om en samlad åtgärdsstra-tegi inom 

                                                             
44 Förenade målen C-281/03 och C-282/03, Cindu Chemicals, REG 20005, s. 43. 
45 Förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, förpackning och märkning av 

    farliga ämnen och blandningar. 
46 Förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach). Reach är en akronym för Registration, Evaluation and Authorisation 

    of Chemicals. 
47 Förordning 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar; CLP är en 

    akronym för Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures. 
48

 GHS är en akronym för Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals. 
49 Förordning (EG) nr. 1907/2006.  
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EU.
50

 Man föreslår att Reachförordningen på sikt bör ses över för att det ska vara möjligt ut-

värdera och reglera hela kemikaliegrupper och att utfasningen av särskilt farliga ämnen måste 

öka. Det ska också framgå tydligare att det är substitution som är slutmålet för farliga ämnen. 

Nya EU-regler behöver också tas fram om farliga ämnen i textilier.
51

 

       Regeringen visar med sin nya kemikalieproposition sin ambition att vara fortsatt pådriv-

ande på miljölagstiftningen inom EU.  Kemikalieinspektionen har fått i uppgift att tillsam-

mans med åtta andra centrala myndigheter göra en genomgång av EU:s lagstiftning och andra 

styrmedel på EU-nivå med betydelse för kemikaliehantering. Kemikalieinspektionen har i 

rapporten Bättre EU-regler för en giftfri miljö analyserat brister och utvecklingsbehov i EU-

reglerna och lämnat förslag på vilka ändringar i EU-reglerna som kan vara aktuella och som 

Sverige bör driva.
52

 

     Regeringen föreslår också i sin nya kemikalieproposition att Sverige skall verka för en EU-

strategi för giftfria och resurssnåla kretslopp. Liknande förslag har tidigare lämnats i rapporter 

från Kemikalieinspektionen
53

 och från Miljövårdsberedningen
54

. 

     Den här redovisade uppsatsen behandlar med andra ord ett aktuellt tema.  Mycket arbete 

kommer nu att läggas ned på departement och expertmyndigheter för att ta fram ett genomar-

betat strategiförslag som kan presenteras för kommissionen. Det blir självfallet mycket intres-

sant att se vilka förslag som denna strategi kommer att innehålla och i vad mån någon eller 

några av de slutsatser och rekommendationer som framförs i denna uppsats kommer att åter-

finnas i det svenska förslaget.  

3.1.8 Den svenska kemikalielagstiftningen 

EU:s kemikalielagstiftning är fullt implementerad i den svenska kemikalielagstiftningen och 

återfinns i det 9:e kapitlet (Om miljöfarlig verksamhet) och i det 14:e kapitlet (Om kemiska 

produkter och biotekniska organismer) av miljöbalken. 

     I sin nya kemikalieproposition
55

 redovisar regeringen en strategi för att nå miljökvalitets-

målet Giftfri miljö (se nedan).
56

 Regeringen framhåller att det är viktigt att minska risken för 

människor och särskilt barn för att utsättas av miljöpåverkan av kemikalier i varor. Varugrup-

per där det kommer att behövas särskilda insatser som nämns i propositionen är byggproduk-

ter och inredningar, elektriska och elektroniska produkter, kläder och skor samt leksaker och 

                                                             
50 Prop. 2013/14:39. 
51 Prop. 2013/14:39, s. 58. 
52 Kemikalieinspektionen, 2012. 
53 Kemikalieinspektionen, 2012, kap 8.4. 
54 SOU 2012:38, kap 12. 
55

 Prop. 2013/14:39. 
56 SOU 2012:38, kap 12. 
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andra produkter för barn. Man framhåller att nya styrmedel måste utvecklas och man övervä-

ger att införa ekonomiska styrmedel som exempelvis en kemikalieskatt för att kunna nå miljö-

kvalitetsmålet. 

     Regeringen understryker vidare att det är viktigt vid återvinning att farliga ämnen inte åter-

cirkuleras i kretsloppen.  Användningen av återvunnet material måste bli hälso- och miljömäs-

sigt säker. Regeringen föreslår därför att en EU-strategi tas fram för att åstadkomma giftfria 

och resurseffektiva kretslopp. Regelverken inom EU för avfall och kemikalier bör därför ses 

över och samordnas på ett bättre sätt.   

3.2 Lagstiftning om avfall  

Förutom direktiv och förordningar har EU tagit fram ett antal strategier för avfallshantering.    

Signifikant för utvecklingen inom området är den temainriktade strategi för att förebygga och 

materialåtervinna avfall och främja ett hållbart resursutnyttjande som introducerades 2005.
57

 

Strategin var en av de första som hänvisade till livscykeltänkande som en bärande princip och 

förebådade därmed en utveckling som blivit allt tydligare med tiden.  

3.2.1 EU avfallsdirektiv  

EU:s första avfallsdirektiv antogs redan 1975
58

 och det nu gällande allmänna avfallsdirekti-

vet
59

 antogs år 2008. Det sistnämnda direktivet innebär att medlemsländerna ska ta fram ett 

avfallsförebyggande program som ett komplement till sina nationella avfallsplaner. Ambitio-

nen var att direktivet skulle vara fullt implementerat i medlemsländerna i december 2010. I 

Sverige skedde dock införlivningen av avfallsdirektivet senare och den nya svenska avfalls-

förordningen utfärdades först i juni 2011.
60

 Samtidigt fick miljöbalken ett nytt 15:e kapitel om 

avfall och producentansvar. 

      För närvarande pågår en revidering av EU-direktivet som bl.a. gäller återvinningsmålen 

och en utveckling av ”End of waste”-kriterierna som anger när ett avfall upphör att vara ett 

avfall (se nedan).  

     För vissa slags avfall finns särskild lagstiftning som för förpackningar och förpacknings-

avfall
61

, uttjänta fordon
62

 (som var gemenskapens första rättsakt om producentansvar) och för 

avfall som består av elektriska eller elektroniska produkter (WEEE)
63

. 

                                                             
57 KOM (2005) 666 slutlig.  
58 Direktiv 75/442/EEG. 
59 Direktiv 2008/98/EG. 
60

 SFS 2011:927 Avfallsförordningen. 
61

 Direktiv 94/62/EG. 
62 Direktiv 2000/53/EG. 
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3.2.2 När avfall upphör att vara avfall (End of waste) 

EU:s nuvarande avfallsdirektiv definierar när ett visst specifikt avfall upphör att vara avfall. 

Detta kan ske genom att avfallet undergår ett fullständigt återvinningsförfarande där kraven 

på återvinningsprocesserna är utförliga. Även de villkor som ska vara uppfyllda för att avfall 

ska upphöra att vara avfall så kallad ”End of waste” är stränga. Utifrån villkoren ska kommis-

sionen tillsammans med medlemsländerna besluta om specifika kriterier för ett antal avfalls-

strömmar. Bland de materialgrupper som nämns finns olika sorters metallskrot, returpapper, 

glas och plast.  

     Den svenska regeringen har infört ett nytt etappmål om ”likvärdiga krav” på återvunnet 

och nyproducerat material i miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Samtidigt ska kraven inte  

ställas högre på återvunna material än vad som ställs på jungfruliga material. Skälet till detta 

är att så länge det som idag är tillåtet att använda miljö- och hälsofarliga ämnen i många typer 

av kemiska produkter och material så kommer dessa ämnen att till viss del följa med även i 

avfalls och återvinningsledet och återfinnas i vissa återvunna material. Däremot kan det bli 

nödvändigt att kräva insamlingssystem i vilka olika materialkvalitéer kan hållas åtskilda.
64

 

     En förhoppning som knyts till det nya etappmålet är att det ska medföra att återvunna ma-

terial blir mera efterfrågade genom sina förbättrade miljöegenskaper. Samtidigt kommer de 

återvunna materialen med all sannolikhet att bli dyrare pga. kostnaderna för återvinningspro-

cessen, vilket kommer att medföra att de, i avsaknad av en tvingande lagstiftning, kommer att 

förlora en viktig nuvarande konkurrensfaktor i förhållande till jungfruliga material. 

      De miljöstörande ämnen som finns i dagens varor och material utgör en latent långsiktig 

miljöbelastning, som kommer att ta mycket lång tid att avlägsna ur samhället. Vi har därige-

nom i princip skapat samma slags historiska miljöskuld som den som förorenade deponier, 

jordar och sediment utgör. De framtida saneringsbehov som dagens generation kan komma att 

lämna över till kommande generationer riskerar att bli mycket omfattande och medföra stora 

kostsamma åtaganden.     

3.2.3 Återvinning enligt EU:s avfallshierarki  

För att nå ett hållbart samhälle måste avfallsmängderna minimeras genom att uttjänta material 

och produkter återanvänds eller återvinns. EU:s avfallsdirektiv anger en avfallshierarki som 

anger i vilken ordning som avfallsminimering och återvinning ska ske. Huvudnivåerna är i 

                                                                                                                                                                                              
63 Direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE).   

    WEEE är en akronym för Waste Electrical and Electronic Equipment.    
64 Prop. 2013/14:39, s. 72 f. 
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fallande ordning efter miljöpåverkan avfallsminimering, komponentåtervinning, materialåter-

vinning och energiåtervinning. Först när inget av dessa steg är möjligt får avfallet undanfors-

las och deponeras under strikta betingelser. 

      Vid komponentåtervinningen ska en sammansatt produkt demonteras i sina komponenter 

vilka sedan exempelvis kan återanvändas som reservdelar eller ingå i nya produkter. Nästa 

återvinningsnivå är materialåtervinning av recirkulerbara materialgrupper som olika metaller 

eller plaster. Uttjänta elektriska och elektroniska produkter utgör här en viktig resursbas för 

olika värdefulla metaller.
65

 De uttjänta produkterna mals sönder och smälts ned varefter de 

olika metallerna separeras och renas med hjälp av olika pyrometallurgiska och/eller elektro-

kemiska processer liknande dem som används vid produktionen från malmbaserade råvaror. 

66
En fördel med metallåtervinning är att eventuella organiska komponenter eller tillsatser för-

bränns och destrueras i de olika återvinningsprocesserna. Dessutom är energiförbrukningen 

ofta betydligt lägre vid skrotbaserad framställningen av metaller en motsvarande framställ-

ning baserad på malmråvaror. Den återvunna metallen kan ofta framställas i en kvalitet och 

renhet som är jämförbar med den från malmbaserade råvaror.  

     Metaller kan i princip återvinnas i materialkretslopp ett oändligt antal gånger. En fördel är 

att energiåtgången vid återvinningen oftast är betydligt lägre än när metallen framställs ur 

malmer eller naturliga mineral.
67

 Ett problem som kan uppstå är emellertid när den metalliska 

produkten består av extra svårseparerbara legeringar (exempelvis järn som med innehåll av 

koppar), där det idag saknas en kostnadseffektiv teknologi som medger en lönsam återvin-

ning.
68

 Ett liknade problem uppstår genom att föroreningsgraden i skrot normalt ökar och ren-

heten minskar med antalet återvinningscykler. Detta är en följd av brister i insamlingssyste-

men exempelvis en bristande kvalitetskontroll av skrotråvarorna.  

    Även viktiga organiska polymera material som termoplaster och papper, som förekommer i 

stora volymer i samhället, kan återvinnas. Även här innebär återvinningsprocessen en relativ 

besparing jämfört med framställningen från naturliga råvaror.
69

 Här uppstår emellertid olika 

former av förslitning av polymererna under återvinningsförfarandet (som depolymerisering 

eller fiberförkortning) vilket gör att materialet förlorar en del av sina värdefulla mekaniska 

                                                             
65 Globalt uppskattas 20 – 50 miljoner kubikmeter el-skrot genereras varje år (Kemi – den gränslösa 

    vetenskapen, s. 38). 
66 Kemi – den gränslösa vetenskapen, s. 37. 
67 Energiförbrukningen för att återvinna aluminium är bara 5 % av energiförbrukningen för att framställa 

    samma mängd aluminium från en naturlig råvara som bauxit; ”www.ivl.se/download/”. 
68 Kemi – den gränslösa vetenskapen, s. 20. 
69

 För att framställa 1 kg polyeten åtgår ungefär 1,9 kg mineralolja medan för att återvinna 1 kg polyeten så 

    åtgår endast något hekto mineralolja; ”www.ivl.se/download/”. 
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egenskaper och därför inte kan återvinnas mer än ett begränsat antal gånger för att behålla en 

acceptabel materialkvalitet.  

     Ett större problem vid återvinning av organiska material är att dessa ofta är betydligt svåra-

re att avgifta från olika organiska miljöfarliga tillsatsämnen som exempelvis mjukgörare eller 

halogenerade flamskyddsmedel.  Detta beror i första hand på att de organiska materialens och 

de organiska tillsatsernas fysikaliska egenskaper ofta är allt för likartade. Många av de miljö-

farliga ämnena är lågmolekylära organiska föreningar som lätt tränger in i de högmolekylära 

polymermatriserna. Därigenom blir det svårt att separera de lågmolekylära föreningarna ef-

fektivt från de högmolekylära materialen, särskilt som de organiska materialen inte är till-

räckligt termiskt stabila för att klara de behandlingsmetoder som ofta sker vid höga tempe-

raturer. 

     Dessa problem är ytterligare ett skäl till att begränsa användningen av miljöstörande orga-

niska tillsatser genom att införa en striktare kemikalielagstiftning för miljöstörande ämnen.  

3.2.4 Sveriges avfallsplan 

Naturvårdsverket har ansvarat för att ta fram den nationella avfallsplanen.
70

 Planen innehåller 

mål och åtgärder för fem prioriterade områden och exempel på vad som behöver göras för att 

nå ett mer resurseffektivt samhälle med utgångspunkt från miljömålen och EU:s avfallshierar-

ki. De prioriterade områden är bl.a. avfall i bygg- och anläggningssektorn, hushållens avfall, 

resurshushållning i livsmedelskedjan och avfallsbehandling. För att nå målen i planen krävs 

samarbete mellan en rad aktörer: kommuner, myndigheter, näringslivet och forskarsamhället.  

3.2.5 Sveriges nationella program för förebyggande av avfall 

Naturvårdsverket ska senast till den 12 december 2013 ta fram det svenska programmet för 

förebyggande av avfall 2013 - 2017.
71

 Det ska bl.a. innehålla mål, åtgärder, indikatorer och 

förslag på styr-medel för att minska mängden avfall och farliga ämnen. Syftet med avfalls-

minimeringsprogrammet är att det ska vägleda och inspirera aktörerna så att det blir mindre 

avfall och fler giftfria produkter, en nödvändighet för att miljömålen Giftfri miljö och God 

bebyggd miljö ska kunna nås. Fokus blir att hitta åtgärder för att öka återvinningen i Sverige. 

Naturvårdsverket har valt att koncentrera sig på fyra avfallsströmmar: textilier, mat, elektro-

nik och bygg- och rivningsavfall, avfallsströmmar som samtliga är förknippade med en stor 

miljöpåverkan.
72

 

                                                             
70 SFS 2011:927 Avfallsförordningen, § 83. 
71

 Direktiv 2008/98/EG om avfall, art. 83. 
72 Det är samma avfallsströmmar som är prioriterade i den nationella avfallsplanen, se ref. 69. 
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     Några av de förslag som kommer att finnas i programmet är att öka medvetenheten om de 

globala miljöproblemen kopplade till överflödeskonsumtion, att öka kunskapen om och kom-

munikationen av risker med farliga ämnen, att uppmuntra till att köpa begagnat och att repa-

rera varor framför att köpa nya och till delat ägande, att producera materialsnåla varor och 

tjänster med lång livslängd, att uppmuntra till nya cirkulära affärsmodeller och att utveckla 

nya styrmedel, åtgärder och hjälpmedel för hållbara beteenden och livsstilar. 
73

  

     Några av de nya styrmedel som diskuteras är: reparationsavdrag (REP-avdrag), dvs. av-

dragsgilla reparationstjänster, loggbok för byggnader för att se vilka typer av material som 

byggs in idag och bevara informationen tills byggnaden ska renoveras eller rivas, sänkt kyl-

temperatur i butiker och hushåll och informationskampanj för att minska mängden matavfall i 

hushåll.
74

 

     Det är lätt att se att förslagen i denna lista om de kommer att förverkligas kommer att ha en 

mycket positiv effekt för utvecklandet av giftfria och resurssnåla kretslopp.  

3.2.6 Ett förlängt producentansvar 

Med den växande levnadsstandard som världen upplevt under de senaste decennierna följde 

en ökad produktion och konsumtion av varor. Detta skapade i sin tur ett växande avfallsberg. 

Tydligast var denna ökning när det gällde förpackningsavfall. För att råda bot på denna  

utveckling införde Tyskland som första land ett insamlingssystem för förpackningslag och en 

lag om ett förlängt producentansvar.  

     Det förlängda producentansvaret (Extended Producers Responsibility, EPR) är ett juridiskt 

styrmedel som innebär att producenten är ansvarig för produkten även efter att den blivit av-

fall.
75

 Producenten har därigenom ansvar för att samla in och ta omhand sina uttjänta produk-

ter efter att de använts av konsumenterna och slängts som avfall. Syftet med styrmedlet är att 

minska avfallsmängderna och öka materialåtervinningen. Genom producentansvaret ska 

producenterna motiveras att ta fram produkter som är mer resurssnåla, lättare att återvinna och 

inte innehåller miljöfarliga ämnen. Detta styrmedel bidrar därmed till att skapa giftfria och 

resurseffektiva materialkretslopp.  

     Producenten får en viktig mellanroll som en s.k. ”regulatory surrogate”
76

 och uppfyller sitt 

rättsansvar genom att i sin tur ställa motsvarande krav på sina underleverantörer. Det rättsliga 

                                                             
73 Ahlner, presentation på Naturvårdsverket (13-10-16), opubl. 
74 ”www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/”. 
75

 Lindhqvist 2000; Dalhammar 2007. 
76 Begreppet kommer från Gunningham & Sinclair, 2002.  

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Avfall/Avfallsforebyggande-program/
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miljöansvaret överförs på så sätt genom produktkedjan utan myndigheternas direkta ingripan-

de.
77

  

     I Sverige finns det idag ett lagstiftat producentansvar för batterier, bilar, däck, elektriska 

och elektroniska produkter (inklusive glödlampor och viss belysningsarmatur), förpackningar 

returpapper, läkemedel och radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor. Dessutom finns 

det frivilliga åtaganden, som liknar ett producentansvar, för kontorspapper och lantbruksplast. 

3.3 Lagstiftning om produkter 

3.3.1 EU:s produktdirektiv  

Produktdirektiven är basen för EU:s system för produktsäkerhet. Direktiven anger vilka krav 

som ställs på olika produkter för att de skall få säljas på den inre marknaden. Kraven gäller 

framförallt skyddet för konsumenter, miljön, hälsan och säkerheten. Viktiga produktdirektiv 

är förpackningsdirektivet,
78

 uttjänta fordon,
79

 WEEE-direktivet
80

 och ekodesigndirektivet
81

.  

3.3.2 Ekodesigndirektivet 

Ekodesigndirektivet är det första exemplet på ett EU-direktiv som direkt bygger på ett livs-

cykelperspektiv genom att det syftar till att ge incitament för tillverkaren att designa produk-

terna med minsta möjliga miljöpåverkan under produktens hela livscykel. Genom en relativt 

komplicerad juridisk process kan tvingande lagkrav för olika typer av energianvändande pro-

dukter regleras.
82

 Processen inkluderar konsultstudier med förslag på lagkrav, diskussioner i 

ett samrådsforum där olika intressentgrupper finns representerade, och ett slutligt fastställan-

de av krav genom ett särskilt kommittéförfarande. Ekodesigndirektivet har implementerats i 

svensk lagstiftning genom lag (2008:112) om ekodesign.  

     I december 2013 skärptes energikraven från ekodesigndirektivet ytterligare för nya disk-

maskiner och tvättmaskiner och de måste nu klara energiklass A+. Samtidigt skärptes kraven 

på vattenförbrukningen för dessa maskiner.
83

 Syftet är att bidra till att EU når sitt mål om 20 

procents förbättrad energieffektivitet i Europa till år 2020. 

                                                             
77 Dalhammar 2013, s. 181 f. 
78 Direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall. 
79 Direktiv 2000/53/EG om uttjänta fordon. 
80 Direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE).  

    WEEE är en akronym för Waste Electrical and Electronic Equipment.    
81 Direktiv 2009/125/EG om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade  

    produkter.  
82

 Dalhammar 2013, s. 184 f. 
83 MiljöRapporten Direkt 2 december 2013. 
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     Denna dynamiska konstruktion av direktivet ger en värdefull möjlighet att gradvis skärpa 

miljökraven på de produkter som regleras av direktivet. Därigenom skapas ett viktigt incita-

ment för tillverkare att vid produktutvecklingen tänka långsiktigt kring sina produkters miljö-

prestanda, något som förhoppningsvis kommer att leda till att miljöförbättringar av framtida 

produkter införs snabbare.  

3.3.3 WEEE-direktivet 

WEEE-direktivet syftar till att skydda miljön och människors hälsa genom att förebygga eller 

minska de negativa följderna av generering och hantering av avfall som utgörs av eller inne-

håller elektrisk eller elektronisk utrustning samt minska resursanvändningens allmänna påver-

kan och få till stånd en effektivisering av denna användning och därigenom bidra till en håll-

bar utveckling.
84

  

     I gällande rätt finns bestämmelser om sådana produkter i förordningen (2005:209) om pro-

ducentansvar för elektriska och elektroniska produkter. Förordningen genomför det tidigare 

direktivet om elektriska och elektroniska produkter.  

3.3.4 IPP – Integrerad produktpolitik 

Integrerad produktpolitik är ett samlande begrepp för att utveckla ett helhetsperspektiv på 

miljöanpassad produktutveckling.
85

 Syftet med IPP är att de varor som tillverkas ska ha en så 

liten miljöpåverkan som möjligt under hela sin livscykel sammanlagt. Det innebär bl.a. att 

varorna ska vara så energieffektiva som möjligt dvs. att energiförbrukning vid varornas till-

verkning, användning och återvinning (inklusive samtliga transporter) ska vara minimerad. 

Vidare ska varorna vara materialeffektiva dvs. att de skall vara återanvändnings- eller åter-

vinningsbara. Slutligen ska varorna inte innehålla skadliga ämnen och miljöpåverkan från 

emissioner från emissioner under varans användning (diffus spridning) därmed minimerad.
86

 

     IPP innebär att utformandet av produkten (designfasen) är ett kritiskt moment i produktens 

livscykel. IPP betonar också vikten av att informationen om produktens egenskaper och 

innehåll förmedlas genom hela produktkedjan så att produktens användning och slutliga 

omhändertagande kan ske på ett optimalt sätt av samtliga de aktörer som är ansvariga i 

produktkedjan så att de kan ta sitt miljöansvar.  

                                                             
84 Direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE).  
85 Kommissionens grönbok om Integrerad produktpolicy (KOM(2001) 68 - C5-0259/2001) med följande  

    betänkande 02-11-07. (Kommissionen beslutade att inte ge ut någon vitbok om IPP); 

    Prop. 1999/2000:114 En miljöorienterad produktpolitik. 
86 Dalhammar, 2004, s. 30f. 
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     Några möjliga instrument för att åstadkomma detta informationsflöde är miljömärkning, 

miljövarudeklarationer (MVD), miljökrav i offentlig upphandling, standardiseringar, förlängt 

producentansvar, miljöledningssystem samt forskning och utveckling.  

    Samtliga dessa instrument är olika former av mjuka juridiska styrmedel (soft law) och kan 

därmed spela en viktig roll för att komplettera en tvingande produktlagstiftning. 

4 Aktuella strategier, handlingsprogram och färdplaner  

Det kommer att bli svårt att nå en globalt hållbar utveckling om inte dagens ohållbara pro-

duktions- och konsumtionsmönster förändras i grunden.
87

 Inom FN och EU pågår idag ett 

omfattande arbete för att ta fram strategier, handlingsprogram och färdplaner för en framtida ökad 

hållbarhet och resurseffektivitet. Några av dessa handlingsplaner och strategier beskrivs i 

korthet i det följande och visar att den utveckling som genomgången i tidigare avsnitt av gäl-

lande lagstiftning pekat på kommer att fortsätta . Dessa arbeten kommer förhoppningsvis 

också att få en stor betydelse för utvecklingen av de juridiska styrmedlen för giftfria och 

resurseffektiva materialkretslopp. 

4.1 FN:s ramprogram för hållbar produktion och konsumtion 

Den globala FN-konferensen 2012 (Rio + 20) beslutade om ett tioårigt ramprogram för att 

bryta ohållbara konsumtions- och produktionsmönster.
88

 Över 100 nationer har skrivit under 

ett frivilligt åtagande att följa programmet. Programmet kommer att speciellt beakta behoven i 

låginkomstländer och inleds i januari 2014. Initialt kommer programmet att bedrivas inom 

fem delområden: konsumentinformation, hållbara livsstilar och utbildning, hållbar offentlig 

upphandling, hållbara byggnader och byggande och hållbar turism.  

     Redan 2008 presenterade EU en handlingsplan för hållbar produktion och konsumtion 

samt en hållbar industripolitik.
89

 Den behandlar många av de frågor som EU:s nya resurs-

effektiviseringsstrategin men är dock mera begränsad och inriktad på konkreta åtgärder på 

vissa områden som översynen av ekodesigndirektivet och informativa styrmedel som EU-

miljömärkning, energimärkning, miljöstyrning (EMAS) och Grön offentlig upphandling.  

     Som betonats inledningsvis kommer möjligheten att bryta ohållbara konsumtions- och 

produktionsmönster att bli av fundamental betydelse för att kunna uppnå giftfria och resurs-

effektiva materialkretslopp.  Naturvårdsverket konstaterade också i sin fördjupade utvärdering 

                                                             
87 Prop. 2009/10:155; Naturvårdsverket, 2012. 
88

 ”www.scpclearinghouse.com/”. 
89 Meddelande KOM (2008) 397. 
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av miljömålen 2012 att det finns en indirekt koppling mellan konsumtion och alla miljömål.
90

 

Det framstår allt tydligare att dagens ohållbara konsumtionsmönster är en av de största 

utmaningar för framtiden. 

4.2 EU:s färdplan för ett resurseffektivt Europa      

Resurseffektivitet har sedan några år en hög prioritet inom EU. Kommissionen har arbetat 

med en strategi för resurseffektivitet vilket beskrivs i ett meddelande Ett resurseffektivt Euro-

pa – flaggskeppsinitiativ i Europa 2010.
91

 Kommissionen har också tagit fram en färdplan för 

ett resurseffektivt Europa.
92

 Av denna framgår att kommissionen under 2014 ska presentera 

reviderade mål för avfall från hushåll, byggsektorn och förpackningsmaterial samt mål för att 

undvika deponering av biologiskt nedbrytbart avfall. Återvinningsmålen ska ses över liksom 

producentansvaret för nyckelprodukter. Ytterligare relevanta ämnen ska tas in i Reachförord-

ningens kandidatlista. Det övergripande målet beskrivs som att:  

     ”År 2050 har EU:s ekonomi vuxit på ett sätt som tar hänsyn till resursknapphet och    

      jordens begränsningar och bidrar därigenom en global ekonomisk omställning.  

     Vår ekonomi är konkurrenskraftig, inkluderande och ger en hög levnadsstandard  

     med mycket mindre miljöpåverkan. Alla resurser förvaltas hållbart, såväl råvaror  

     som energi, vatten luft, mark och jord”.
93

 

4.3 EU:s sjunde miljöhandlingsprogram  

EU beslöt i november 2013 om ett nytt sjunde miljöhandlingsprogram (7:e MHP) ”Living 

well, within the limits of our planet” som ska gälla fram till år 2020.
94

 I programmet utgör 

resurseffektivitet en av prioriteringarna, en annan är att användningen av vissa miljöstörande 

kemikalier skall minska inom EU som en del av en strategi för en giftfri miljö (a non-toxic 

environment). Denna skall syfta till att minimera exponeringen från kemikalier i varor och 

främja en ansats för ”LCA-baserade hållbara material” (sustainable material life-cycle 

approaches). En strategi för giftfri miljö som omfattar giftfria materialkretslopp ska tas fram 

till år 2018.  

     Det sjunde miljöhandlingsprogram innebär att EU beslutat att fortsätta att omsätta centrala 

miljöpolitiska principer i handling och att man också fastställt ett slutdatum för när en strategi 

för giftfria materialkretslopp skall vara klar. Därmed kommer man att bara vara ett steg från 

att kunna formulera en strategi för giftfria och resurseffektiva materialkretslopp.  

                                                             
90 Naturvårdsverket, 2012. 
91 KOM (2011) 21. 
92 KOM (2011) 571 slutlig. 
93

 Kemikalieinspektionen, 2012, s. 39. 
94 Europaparlamentets och rådets beslut den 20 november 2013. 
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     Det är också intressant att man nu avser att utöka livscykeltänkandet till hela material-

grupper (a sustainable material life-cycle approach) och på detta sätt agera långsiktigt proak-

tivt och till skillnad från tidigare inte enbart fokusera på vilka material eller materialkombi-

nationer som är problematiska ur ett livscykelperspektiv utan tvärtom de recirkulerbara ma-

terial som är lämpligast ur ett hållbarhetsperspektiv.
95

 Det blir desto viktigare att en sådan 

strategi också får ett stöd att implementeras av juridiska och andra styrmedel. 

      

5 Miljöpolitiska utgångspunkter och drivkrafter för framtida 

miljölagstiftning        

Naturliga drivkrafter för framtida miljölagstiftning är de miljöpolitiska idéer, principer och 

mål som utvecklats i olika miljömålsarbeten, strategier och handlingsplaner men som ännu 

inte omformats till gällande rätt. I miljöbalken (2 kap) finns exempelvis de allmänna hän-

synsregler och regler om försiktighetsmått som ska följas av verksamhetsutövare för att 

undvika skador på människors hälsa eller i miljön. Även allmänna principer som försiktig-

hetsprincipen, substitutionsprincipen och principen att förorenaren återfinns i miljöbalkens 

hänsynsregler. Det svenska miljömålssystemet utgör i detta sammanhang ett viktigt samman-

hängande system som utvecklas fortlöpande.  På politisk nivå knyts idag stora förhoppningar 

till potentialen i dessa olika processer och instrument.
96

  Det är därför viktigt att arbetet 

fortsätter med att stärka och utveckla dessa miljöprinciper i fast rättslig form, något som re-

dan är föremål för diskussion inom akademien (se nedan). 

5.1 Det svenska miljömålssystemet 

Det svenska miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål och etapp-

mål för olika områden.
97

 Syftet med systemet är att det ska möjliggöra ett strukturerat miljö-

arbete och en systematisk uppföljning av miljöpolitiken. Utgångspunkten för miljömålen är 

att dagens miljöproblem ska lösas nu och inte lämnas över till kommande generationer. I det 

övergripande generationsmålet, som skall nås till 2050, sägs bl.a. att miljöpolitiken skall ut-

formas så att kretsloppen blir giftfria och resurseffektiva i så stor utsträckning som möjligt. 

Av de 16 miljökvalitetsmålen som skall nås till 2020 är det framförallt de två målen Giftfri 

                                                             
95 Kemi – den gränslösa vetenskapen, s. 20. 
96 För en diskussion av hur miljörättsliga begrepp och principer som hållbar utveckling, beaktande av  

    kommande generationer och försiktighetsprincipen har fått stöd i deklarationer och handlingsprogram från  

    de globala miljökonferenserna, se Ebbesson, Juridik vid världstoppmöten om hållbar utveckling, s. 323 ff. 
97 SOU 2012:38, s. 18. 
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miljö och God bebyggd miljö som är mest relevanta här. Enligt den bedömning som Miljö-

målsrådet gör i år (2013) kommer ingen av dessa (liksom ytterligare 13 miljökvalitetsmål) att 

kunna nås till år 2020 med idag beslutade eller planerade styrmedel.  

     Arbetet pågår kontinuerligt och i juni 2013 beslutade regeringen om fyra nya etappmål för 

att stödja utvecklingen av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Ett av de nya etappmålen var ut-

veckling av giftfria och resurseffektiva kretslopp
 
.
98

   

     Målsättningarna i det svenska miljömålssystemet är idag inte bindande rättsregler. De visar 

emellertid på vilka krav som bör ställas på framtida lagstiftning.
99

 Den rättsliga operationali-

seringen av miljökvalitetsmål, främst genom adaptiva styr- och planeringssystem är ett stort 

miljörättsligt forskningsområde. EU:s Ramvattendirektiv och havsmiljödirektiv bygger på en 

adaptiv planering och förvaltning av vattenförekomster, där miljökvalitetskrav och åtgärds-

program har avgörande funktioner.
100

  

6 Utveckling av en rationellare lagstiftning  

En lagstiftnings rationalitet kännetecknas av dess effektivitet att uppnå uppsatta mål i samhäl-

let dvs. att lagarna verkar på ett optimalt sätt.
101

 En regeleffektivisering av ett brett lagstift-

ningsområde som är uppdelat på flera separata men samverkande delområden kan baseras på 

olika utvecklingsstrategier. Strategierna kan utvecklas och användas var för sig eller tillsam-

mans för att nå en ännu större effektivitet. 

     En av dessa strategier för regeleffektivisering är att genomföra en långtgående harmoni-

sering mellan de olika lagområdena men fortfarande behålla områdena separata. Syftet med 

harmoniseringen är att denna ska underlätta samverkan och minska konflikter mellan de se-

parata lagområdena.  

     Ett sätt att åstadkomma harmoniseringen kan vara att införa utförliga korsreferenser emel-

lan områdena. Ett exempel som illustrerar denna effekt är att genom den nya Reachförord-

ningens tillkomst så har inte bara EU:s kemikalielagstiftning effektiviserats. Dessutom har 

även EU:s avfalls- och produktlagstiftning i sin tur effektiviserats genom att korsreferenser till 

Reachförordning införts i kemikalierelaterade frågor i nya avfalls- och produktdirektiv.  

                                                             
98  Regeringsbeslut Dnr. M2013/1740/Ke. 
99  Kemikalieinspektionen, 2012, s. 59. 
100 Med adaptivitet menas möjligheten att kunna göra anpassningar i efterhand i gällande rättslägen för att  

     kunna nå miljömål; Gipperth & Zetterberg 2013b, s xiii. 
101 Wahlgren, s. 17. 
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     En annan strategi för regeleffektivisering är att med de juridiska styrmedlen som bas kom-

plettera dessa med andra former av styrmedel som ekonomiska och informativa styrmedel och 

också försöka se till att det blir en effektiv samverkan mellan de olika styrmedlen.    

     En tredje mer radikal strategi för regeleffektivisering är att lägga samman de separata la-

garna till en gemensam integrerad lag. En sådan strategi underlättas givetvis om den nya lagen 

kan baseras på gemensamma rättsliga principer som grund för lagstiftningen. Ett närliggande 

svenskt exempel är den radikala sammanslagningen och omvandlingen av 16 separata miljö-

lagar till en enda miljöbalk. Vid det tillfället fanns också möjligheten att inkludera ytterligare 

närliggande lagstiftning som exempelvis plan- och bygglagen. Denna lagstiftning fick dock 

lämnas utanför det slutliga lagförslaget eftersom miljöbalksutredningen inte kunde enas om 

denna ännu mera omfattande sammanslagning, vilket visar på de problem som lagstiftaren 

kan möta vid större sammanslagningar av olika lagrum. 

     Ett annat exempel på denna lagstiftningsteknik är när EU ersatte sju äldre direktiv om 

industriutsläpp med ett nytt direktiv, som började tillämpas i Sverige i januari 2013.
102

 Det 

nya direktivet medförde att några mindre justeringar behövde göras i miljöbalken, medan 

övriga ändringar gjordes i den nya förordningen om industriutsläpp som trädde i kraft i 

juni 2013.
103

  

     Ovanstående utvecklingsstrategier behandlas utförligare i det följande. 

6.1 Samordning mellan avfalls-, kemikalie- och produktlagstiftningarna 

Trots den utveckling som har beskrivits i föregående avsnitt finns det ett fortsatt behov av en 

förbättrad samordning mellan de kretsloppsrelaterade lagstiftningarna inom avfalls-, kemika-

lie- och produktområdena. Önskvärt vore givetvis om en samordning även kunde omfatta en 

översyn av normgivningen för hållbar konsumtion och produktion, vilket vore en ännu större 

utmaning. I ett första steg måste brister eller gap i nuvarande lagstiftningar klarläggas för att 

identifiera de viktigaste förbättringsmöjligheterna. 

     Den nuvarande uppdelningen av de kretsloppsrelaterade lagstiftningarna på tre separata 

områden har delvis ett historiskt ursprung. I den europeiska gemenskapens början drevs myc-

ket av lagstiftningsarbetet utifrån en ambition att stärka funktionen av den fria rörligheten på 

den inre marknaden, medan miljöhänsyn initialt inte hade en så framträdande roll. När sedan 

hänsynen till miljön så småningom fick en allt större betydelse inom gemenskapen var de tre 

                                                             
102 Direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp, se även Langlet & Mahmoudi, s.234f.  

     Svensk implementering genom utredningsdirektiv 2010:113 Reglering av industriutsläpp;  

     SOU 2011:86 Bättre miljö – minskade utsläpp.      
103 Industriutsläppsförordningen (SFS 2013:250).   
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lagstiftningsområdena redan etablerade som separata lagstiftningar. En bidragande orsak till 

denna utveckling kan också ha varit att lagstiftningskompetensen är olika fördelad mellan EU 

och medlemsstaterna beroende av vilket rättsområde som är aktuellt. De olika regelverken 

fungerar i stor utsträckning som separata system, administrerade av separata organ och  

myndigheter såväl inom EU som nationellt.
104

  Möjligheten att nu ta ett samlande och sam-

ordnande grepp över samtliga områden har därigenom blivit i motsvarande grad svårare.  

6.2 Förbättrad samordning mellan juridiska och andra styrmedel   

För att uppnå samhällets miljömål kan olika styrmedel användas för att påverka människors 

beteende och förhållningssätt i önskad riktning.
105

 Denna uppsats handlar huvudsakligen om 

hur de grundläggande juridiska styrmedlen kan fortsätta att utvecklas. Dagens juridiska styr-

medel består framförallt av lagstiftning inom de kretsloppsrelaterade avfalls-, kemikalie- och 

produktområdena.  

     Det kan samtidigt finnas anledning att misstänka att de juridiska styrmedlen inte ensamma 

kommer att kunna skapa tillräckliga incitament för att nå det ambitiösa målet av ett samhälle 

med giftfria och resurseffektiva materialkretslopp. Det är därför viktigt att undersöka i vad 

mån de juridiska styrmedlen behöver och kan kompletteras och kombineras med andra styr-

medelsformer som olika ekonomiska och informativa styrmedel för att kunna skapa en opti-

mal ”styrmedels-cocktail”. Det finns ett angeläget behov av att undersöka och forska på hur 

dagens styrmedel och styrmedelskombinationer fungerar, vilka brister och utvecklingsbehov 

som finns och vilka styrmedel och åtgärder är mest effektiva och lämpliga i ett livscykelper-

spektiv. 

     I en ny forskningsrapport från Naturvårdsverket konstateras att svensk avfallspolitik har 

varit bra på att styra mot avfallsbehandlingar som ger den minsta miljöpåverkan men att det 

samtidigt är svårt att utforma styrmedel för förebyggande av avfall.
106

 För att klara det krävs 

även styrmedel riktade mot produktions- och konsumtionsledet. Då måste hänsyn tas till ex-

empelvis konflikter med andra (politiska) mål, fördelningseffekter och internationella han-

delsavtal. Slutsatsen är att det inte finns ett enda styrmedel som är tillräckligt för att förebygga 

avfall. Flera styrmedel behöver kombineras och samhället måste involvera berörda aktörer. 

Information är ett nödvändigt komplement till nästan alla utvärderade styrmedel, men bara 

information räcker sällan till för att skapa tillräckliga incitament för en förändring. 

                                                             
104 Kemikalieinspektionen, 2011, s. 206. 
105

 Gipperth & Zetterberg, 2013a, s. xiii. 
106 Naturvårdsverket, 2013a. 
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     Idag finns det ett förbud mot deponering av organiskt och brännbart avfall. Ett nästa steg 

kan vara att införa förbud mot förbränning och deponering av vissa återvinningsbara material, 

alltså ett uttalat krav på materialåtervinning. Om återvinningen inte leder till stora material-

förluster, och det återvunna material ersätter nytt material av liknande typ, har ett sådant för-

bud stor potential att minska miljöpåverkan. Men allt avfall är inte lämpliga att återvinna. För 

att styrmedel ska få önskad effekt behöver fler produkter utformas utifrån ett livscykelper-

spektiv så att de är anpassade för att återvinna, är lätta att plocka isär och att de inte innehåller 

farliga och miljöstörande ämnen. 

     I regeringens nya kemikalieproposition diskuteras också möjligheten att komplettera juri-

diska styrmedel med ekonomiska styrmedel.
107

 Genom att EU:s kemikalielagstiftning är har-

moniserad finns det ett begränsat utrymme för nationell (strängare) lagstiftning.
108

 

     Rätt utformade skatter och andra ekonomiska styrmedel har en stor potential att på ett kost-

nadseffektivt sätt bidra till att nå målen på miljöområdet. Miljöanpassade alternativ kan däri-

genom gynnas. Ett intressant område att studera är användningen av ekonomiska styrmedel 

för att påverka exponeringen och diffus spridning av hälsofarliga ämnen från olika varugrup-

per. I propositionen anges att en särskild utredare kommer att tillsättas för att analysera den 

roll som ekonomiska styrmedel kan spela för att minska förekomsten av, eller risken för, ex-

ponering och spridning av miljö- och hälsofarliga ämnen i t.ex. kläder och hemelektronik.
109

 

     Ett annat exempel på användningen av ekonomiska styrmedel finns i Naturvårdsverkets 

nya skrivelse till regeringen. I skrivelsen föreslås införandet av en fosforskatt för att finansiera 

ett investeringsstöd för hållbar återföring av fosfor. Investeringsstödet ska möjliggöra införan-

det av ny teknik som bidrar till att mer fosfor från slam och organiskt avfall återförs till jord-

bruksmarken.
110

 

6.3 Utvecklingen har redan inletts 

I det föregående har gjorts ett försök att analysera och beskriva i vilken utsträckning som en 

utveckling mot en rationellare lagstiftning redan inletts inom de tre kretsloppsrelaterade 

avfalls-, kemikalie- och produktlagstiftningsområdena. 

     En viktig utvecklingstendens som då har identifierats är den ökade användningen av ett 

övergripande livscykelperspektiv i nyare lagstiftning. Denna utvecklingstendens är särskilt 

tydlig inom produktlagstiftningsområdet som har kommit särskilt långt i tillämpningen av ett 

                                                             
107 Prop. 2013/14:38, s. 38 ff. 
108 Se Kemikalieinspektionen, 2013, När kan ekonomiska styrmedel komplettera regleringar inom  

     kemikalieområdet? 
109

 Prop. 2013/14:39, s. 39 f. 
110 Naturvårdsverkets skrivelse 2013-12-05; Ärendenr: NV-08279-13. 
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livscykelperspektiv. EU:s ekodesigndirektiv kan här i viss mån uppfattas som ett första resul-

tat av en framtida integrerad lagstiftningsstrategi. 

      En annan observation som framhållits tidigare är det ökade införandet av korsreferenser 

emellan de tre lagstiftningsområdena. 

6.4 Ökad användning av livscykelperspektiv i miljölagstiftningen 

EU:s miljöpolitik och lagstiftning har alltmer börjat reglera produkters miljöbelastning under 

hela livscykeln ”från vaggan till graven”.
111

 Denna miljöbelastning kan beräknas med hjälp av 

livscykelanalyser, LCA.
112

 Orsaken är bl.a. att miljölagstiftningen varit relativt framgångsrik i 

att kontrollera och minska miljöpåverkan från produktionen av varor vid enskilda större 

punktkällor, men också att denna fas bara utgör en del av varans livscykel och även miljöpå-

verkan. Idag kommer istället en mycket stor del av miljöpåverkan från andra delar av livscy-

keln än produktionen. Detta blir särskilt tydligt för den ofrivilliga spridning av kemikalier från 

varor och material som uppstår vid deras användning och när produkten slutligen blir ett av-

fall s.k. diffus spridning. Den största miljöpåverkan är ofta den från energianvändningen i an-

vändningsfasen av en produkt som en bil eller ett kylskåp.
113

 Denna kunskap kan ge ledning 

för beslut om olika styrmedel.
114

 

     Naturvårdsverket föreslog redan 2002 att Sverige borde verka för att livscykeltänkande in-

fördes i relevanta EG-direktiv riktade mot produkter och verksamhetsutövare.
115

 Flera av 

EU:s miljöstrategier hänvisar nu till livscykeltänkande som en bärande princip. En av de 

första var den tematiska strategin för avfall.
116

      

      En intressant aspekt på nyttan av ett livscykelperspektiv är att det kan vara mera kostnads-

effektivt för lagstiftaren att fokusera på miljöanpassningen av en produkt snarare än att ställa 

hårdare miljökrav på tillverkaren av produkten.
117

   

     En viktig del i EU kommissionens arbete med att initiera och koordinera olika styrmedel 

för att minska miljöpåverkan av en produkt under dess livscykel är den Integrerade produkt-

politiken, IPP.
118

 

                                                             
111 Se Dalhammar 2013, s. 173. 
112 En livscykelanalys är en metod att beräkna den totala miljöpåverkan över produkts totala livscykel från  
     råvaruuttag, produktion, användning och kvittblivning. Vissa typer av miljöpåverkan som toxicitet är svårare  

     att sätta en siffra på och utvärdera. Miljöpåverkan av kemikalier blir därigenom svår att jämföra med andra  

     former av miljöpåverkan. (Dalhammar 2013, s. 177). 
113 Tvingande standarder för energianvändningen hos kylskåp finns numera integrerade som förordningar  

     under Ekodesign direktivet 2009/125/EG. 
114 Naturvårdsverket, 2004. 
115 Naturvårdsverket 2002, s. 66. 
116

 KOM (2005) 666 slutlig. 
117 Dalhammar 2013, s. 175. 
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     I det följande diskuteras vilka möjligheter för utvecklingen av lagstiftningen som ryms in-

om detta nya synsätt. Avslutningsvis presenteras några idéer om vad denna utveckling kan 

komma att leda till på längre sikt. 

6.5 Målkonflikter och tillämpningsproblem inom strategin 

En strategi för materialkretslopp som syftar till att samtidigt uppnå två både utmanande men 

också väsensskilda mål som giftfrihet och resurseffektivitet innebär med nödvändighet att det 

kan uppstå svårlösta målkonflikter. Detta är ett fenomen som tidigare är känt exempelvis i det 

svenska miljömålssystemet. Utmaningen är att avväga och prioritera mellan olika lösningar 

och avgöra vilken som ger det optimalt bästa resultatet för miljön.   

     Flexibla rättsprinciper som miljöbalkens allmänna hänsynsregler ger upphov till tillämp-

ningsproblem. Principerna ligger till grund på de krav som ställs på olika aktörer och verk-

samheter.
119

  Genomförandet av flexibla rättsprinciper som miljöbalkens hänsynsregler kom-

mer att ställa nya krav på rättsvetenskapen.
120

 Ebbesson har pekat på att svårigheten att ”för-

rättsliga” kretsloppsidén bl.a. måste ses mot bakgrunden av ett bristande genomförande av de 

rättsliga principer och instrument som miljölagstiftningen föreskriver.
121

   

     I vad mån dessa svårigheter kommer att kvarstå eller förhoppningsvis minska med tiden 

och med en rationellare lagstiftning återstår att se. 

6.6 Ett hållbart rättssystem 

Frågan i vad mån dagens rättssystem också är ett hållbart rättssystem i Riokonferensens anda 

har debatterats.
122

 Forskare har hävdat att hela rättssystemet på sikt måste utvecklas och om-

vandlas i grunden för att inte stå i konflikt med naturen och dess lagar.
123

 De anser att naturen 

och dess ekosystem måste vara utgångspunkten för att utforma och utvärdera de mänskliga 

lagarna för en ny hållbar rättsordning. Miljörätten beskrivs som ett ämne som handlar om 

relationen mellan rättsreglerna och den yttre miljön i vid bemärkelse och frågan ställs om 

rättsregler och rättsliga principer förmår genomföra miljömålen eller om det tvärtom är så att 

det finns rättsliga hinder och oklarheter som motverkar genomförandet (en utmaning för 

miljörättsforskarna).
124

   

                                                                                                                                                                                              
118 KOM (2003) 302 slutlig. 
119 Ebbesson, Miljörätt, s. 200.  
120 Ibid., s. 199 f. 
121 Ibid., s. 200. 
122 För en översikt se Nilsson, s. 31. 
123

 Our common future, s. 40, 44; Westerlund 1997 och 2003; Gipperth & Zetterberg 2013b, s. x.   
124 ”www.jur.uu.se”. 
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     En aktuell konfliktyta finns mellan miljörätt och rättssäkerhet (legalitetsprincipen) och en 

annan mellan frihandelsintressen (som inom EU:s inre marknad) och miljöskyddsintressen.
125

 

En ökad reglering av produkter och dess livscykel leder lätt till konflikter mellan miljölagstift-

ning och handelslagstiftning. Såväl tvingande produktrelaterade standarder som frivilliga 

överenskommelser som exempelvis miljömärkning kan uppfattas som handelshinder. En stor 

fråga är bl.a. om skillnader i processer och produktionsmetoder kan utgöra tillräcklig grund 

för att som i RoHS direktivet utesluta produkter från EU även om produkterna i övrigt har lika 

egenskaper något som inte är tillåtet enligt WTO-reglerna.
126

  

6.7 Visionen av en framtida kretsloppslag/balk 

Behovet av en fortsatt harmonisering och tillnärmande av EU:s kemikalie-, avfalls- och 

produktlagstiftningar kommer att vara fortsatt stort även framöver. Det kan vara intressant att 

ställa frågan om det finns ett naturligt slutmål för denna utveckling och i så fall hur detta 

slutmål ser ut. Skulle ett möjligt slutmål kunna vara att på sikt foga samman två eller alla tre 

lagstiftningsområdena till en gemensam lag, eller är detta inte det mest rationella slutmålet?  

     En sådan samlad lagstiftning skulle kunna vara baserad på gemensamma rättsliga principer 

som exempelvis livscykeltänkande i enlighet med tidigare diskussion. Ett lämpligt namn på 

den nya lagen skulle då kunna vara en kretsloppslag eller med svensk terminologi en krets-

loppsbalk.  För- och nackdelarna med en sådan omfattande sammanläggning måste givetvis 

analyseras noggrant och ett framgångsrikt resultat kommer säkert att kräva många svåra 

övervägande och ställningstagande från lagstiftarnas sida. Det är möjligt att delar av nuva-

rande lagstiftning t.o.m. måste lämnas utanför den nya lagen och ges en ny egen rättslig form. 

Det torde dock inte vara någon tvekan om att de gemensamma miljörättsliga principer som 

ska utgöra fundamentet för kommande lagstiftning helst måste ytterligare förstärkas, en dis-

kussion som redan förs inom akademien.  

     Syftet med en sammanfogning av tre stora lagområden skulle vara att förenkla lagstruktu-

ren och eliminera nuvarande konflikter och onödiga formella skillnader mellan de tre lagom-

rådena som finns idag. Samtidigt kan en lyckad sammanfogning baserad på en ny rättslig 

princip eller en kombination av rättsliga principer öppna en möjlighet att även inkludera andra 

delar av miljölagstiftningen som idag finns i separata lagrum men bygger på samma grund-

läggande rättsliga principer.      

                                                             
125 Se Ebbesson, Juridik vid världstoppmöten om hållbar utveckling, s. 225. 
126 Dalhammar 2013, s. 182. 
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     I ett svenskt perspektiv är det intressant att fundera på hur en ny kretsloppslag eller krets-

loppsbalk skulle förhålla sig till den svenska miljöbalken. Skulle det vara möjligt att inkorpo-

rera hela innehållet i miljöbalken i en ny kretsloppsbalk eller är det tvärtom så att de nya ge-

mensamma utgångsprinciperna som skall ligga till grund för och motivera en ny kretslopps-

balk även skall inkluderas och styra en helt ny miljöbalk? Det senare alternativet skulle vara 

nödvändigt om även produktlagstiftningen skall ingå i en ny miljöbalk. 

     Ovanstående överväganden illustrerar att en grundläggande frågeställning kommer att vara 

i vad mån en framtida lagstiftning på området helt eller delvis även ska utgå från ett ekolo-

giskt naturvetenskapligt perspektiv eller enbart styras av ett inomvetenskapligt juridiskt per-

spektiv. 

6.8 Behov av forskning och tvärvetenskaplig kunskapsuppbyggnad 

Att skapa giftfria och resurseffektiva materialkretslopp är en stor utmaning för kunskapssam-

hället och en viktig etapp på vägen till en långsiktigt hållbar utveckling och en del av denna. 

Denna uppsats har försökt belysa på vilket sätt rättsvetenskapen insatt i ett tvärvetenskapligt 

sammanhang kan bidra till att nå målet. Behoven på miljöområdet är av en tidigare oanad 

dimension och kommer att kräva stora forskningssatsningar och en fortsatt tvärdisciplinär 

kunskapsuppbyggnad och kunskapssamverkan för att täckas.  

     För att kunna klara de utmaningar som samhällets ohållbara produktions- och konsum-

tionsmönster lett till kommer det inte att vara tillräckligt med en samverkan enbart mellan 

naturvetenskaplig, ingenjörsvetenskaplig och rättsvetenskaplig kunskap och forskning. Fler 

discipliner måste engageras i arbetet inte minst forskare från humanistiska och samhälls-

vetenskapliga discipliner som exempelvis teoretiska filosofer, psykologer, beteendevetare, 

ekonomer och statsvetare. Den ofta använda metaforen ”samhällskroppen” visar att även 

analogier till medicinsk kunskap och forskning kan ge fruktbara tankefigurer och värdefulla 

bidrag till den samlade kunskapsuppbyggnaden på området. Ett nytt viktigt forskningsområde 

är resilienceforskningen.
127

 Denna uppsats innehåller referenser till bägge dessa områden. 

     Förutsättningarna för att en tvärdisciplinär kunskapsuppbyggnad skall bli framgångsrik är 

att det utvecklas tätare kontakter mellan de olika institutionerna på högskolor och universitet 

både vad gäller forskning och utbildning. Stockholms universitet är ett av de universitet som 

genom sin vetenskapliga bredd och höga kompetens på flera av de relevanta områdena har 

goda förutsättningar att ta initiativ till ett ökat tvärvetenskapligt samarbete.  

                                                             
127 Ebbesson, 2010, The rule of law in governance of complex socio-ecological changes.  
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     Därutöver är det viktigt att forskningsråd och andra forskningsfinansiärer är beredda att 

bedöma framtida forskningsansökningar inte enbart på inomvetenskapliga meriter utan också 

se utvecklingspotentialen i breda tvärvetenskapliga samarbetsprojekt. 

7 Slutsatser och rekommendationer för en rationellare lagstiftning 

Avslutningsvis följer här en lista med korta slutsatser och rekommendationer för en rationel-

lare lagstiftning för att uppnå giftfria och resurseffektiva materialkretslopp: 

 Den globala resursanvändningen har överskridit vad som är långsiktigt hållbart samti-

digt som den ökande tillförseln av miljöstörande kemikalier till samhället och biosfä-

ren utgör ett växande hot mot människors och djurs hälsa och mot miljön. 

 Dagens produktions- och konsumtionsmönster är långsiktigt ohållbara och måste på 

sikt ändras i grunden. 

 Det finns en nära koppling mellan de åtgärder som föreslås för att bryta dagens 

ohållbara konsumtionsmönster och de som behövs för att åstadkomma giftfria och 

resurseffektiva materialkretslopp. Några exempel är att uppmuntra konsumenter att 

köpa begagnat och att reparera varor eller tom. att dela ägande hellre än att köpa nya 

varor. Vidare att uppmuntra produktionen av materialsnåla varor och tjänster med lång 

livslängd och till användandet av nya cirkulära affärsmodeller. 

 En hållbar samhällsutveckling förutsätter ett samhälle baserat på giftfria och resurs-

effektiva materialkretslopp. 

 Giftfria och resurseffektiva materialkretslopp förutsätter ett kretsloppstänkande där 

ekodesign, återanvändning och återvinning med avgiftning är viktiga hörnpelare. 

 De samhälleliga kretsloppen är modellerade på de naturliga kretsloppen och de olika 

kretsloppen samverka och är nära kopplade till varandra.  

 Producenter måste tillämpa ett livscykeltänkande redan vid designen av sina varor och 

produkter så att varans miljöpåverkan under hela dess livscykel minimeras s.k. eko-

design 

 Integrerad produktpolitik (IPP) och det förlängda producentansvaret (EPR) har utveck-

lats för att minimera produkters miljöpåverkan. 

 Genom det utökade producentansvaret införs bl.a. ett slags självreglerande mekanism 

genom s.k. legal substitutes som kompletterar de traditionella rättsmedlen. På sikt 

måste ambitionen vara att flertalet varor och produkter omfattas av ett utökat produ-

centansvar. 
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 Juridiska styrmedel kommer att fortsatt vara grunden för att kunna påverka männi-

skors och företags ohållbara beteenden och sluta materialströmmarna. 

 Därutöver kommer ekonomiska och informativa styrmedel att behövas i ett flertal fall 

för att kunna skapa en optimal ”styrmedelscoctail” i samverkan med de juridiska styr-

medlen.   

 EU:s kemikalielagstiftning och främst Reachförordningen måste skärpas så att miljö-

farliga kemikalier inte introduceras i materialkretsloppen och att redan inkorporerade 

kemikalier kan fasas ut snabbare. 

 Reachförordningen måste också skärpas så att även produkters innehåll av kemikalier 

regleras. . 

 Det är viktigt att utöka livscykeltänkandet inte bara till nya produkter utan även till 

hela materialgrupper. På detta sätt kan samhället agera långsiktigt proaktivt genom att 

fokusera på att utveckla och gynna de material som är lämpligast ur ett hållbarhetsper-

spektiv (a sustainable material life-cycle approach).  En sådan strategi kan också kom-

ma att behöva stöd av juridiska och andra styrmedel för att implementeras framgångs-

rikt. 

 EU miljölagstiftningen inom kemikalie-, avfalls- och produktområdena visar en ut-

veckling mot ett ökande livscykeltänkande.  

 För att denna utveckling skall bli ännu effektivare måste principen om livscykeltän-

kande få en rättsligt bindande ställning.  

 Även andra miljöprinciper av hänsynskaraktär som försiktighetsprincipen m.fl. måste 

ges en rättslig starkare ställning.  

 På sikt kan det finnas möjlighet att fusionera nuvarande kemikalie-, avfalls och pro-

duktområdena till en gemensam lagstiftning i form av en kretsloppslag eller krets-

loppsbalk baserad på livscykeltänkande som en rättsligt bindande princip. 

 En utveckling av en rationellare lagstiftning på området kommer att kräva ett inter-

disciplinärt angreppssätt utgående från en interdisciplinär kunskapsbas. 

 En grundläggande framtida utmaning för rättsväsendet kommer att vara i vad mån en 

framtida lagstiftning på i första hand miljörättens område helt eller delvis ska utgå från 

ett ekologiskt naturvetenskapligt perspektiv eller enbart styras av ett inomvetenskap-

ligt juridiskt perspektiv. 
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