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Samma
anfattnin
ng
VINNOVA
A bedömer att
a det finns stor potenttial att främjja innovatioon och
hållbar tillvväxt i Sverigge genom enn utvecklad
d och kraftfuull
pionjärmarkknadspolicyy, särskilt innom miljö- och energioområdet, därribland
biobaseradee produkterr och återvinnning. VINN
NOVA anseer emellertidd att den
tid som harr stått till förrfogande föör föreliggan
nde uppdragg har varit aalltför kort
för att ge väälgrundade förslag till policyåtgärrder. Eftersoom uppdragget handlar
om policyååtgärder som
m syftar till att påverka marknadsuutvecklingenn inom
olika områdden bör kravven på nogggrant genom
marbetade policyförslag
p
g vara
särskilt storra. Det är i det
d sammannhanget vikttigt att se ollika policyinnsatser i
ett större saammanhangg, i vilket deen globala utvecklingen
u
n ifråga om
marknader,, näringsliv och FoU-innvesteringarr vägs in. Väl
V genomarrbetade
förslag till policyåtgär
p
der för omrrådena biobaaserade produkter och
återvinningg kräver därför mer tid än vad som
m getts inom
m ramen för denna
utredning.
VINNOVA
A föreslår mot
m denna baakgrund att VINNOVA
A ges i uppddrag att
inom tolv månader
m
åteerkomma meed konkretaa förslag tilll
pionjärmarkknadsåtgärdder inom dee två områdeen VINNOV
VA haft i upppdrag att
utreda. Dettta uppdrag bör omfattaa att föreslå pionjärmarrknadsåtgärdder för
dessa områåden som beeaktar deras globala utv
veckling ochh de särskildda
förutsättninngarna i Sveerige. I uppddraget bör in
ngå att tydliggöra olikaa
policyaktörrers roller i relation till policyförsllagen.
Uppdraget bör utgå fråån målet att främja inno
ovation ochh hållbar tillvväxt i
Sverige, meed en tydligg koppling till Sveriges miljömål. Utgångspun
U
nkten bör
vara att biddra till fokussering, krafttsamlingar och
o samspel mellan oliika
policynivåeer och mynddigheter. I det
d sammanhanget bör möjligheterr och
hinder medd internationnellt samspeel identifieraas, särskilt samarbete
s
m
med andra
EU-länder. Dessutom bör
b det i upppdraget äveen kunna liggga att ge föörslag på
ör pionjärmaarknadspoliicy inom
hur strategiier, metoderr och kompeetensstöd fö
andra områåden kan utvvecklas.
Eftersom saamspel och kraftsamlinng är viktigtt för policyeeffekter börr uppdraget
genomförass i samråd med
m Energim
myndigheteen, Formas, Naturvårdssverket och
Kemikalieinspektionenn. I tillägg till
t dessa my
yndigheter bör
b andra föör
uppdragets olika delar relevanta myndigheter
m
r och aktöreer involveraas i
uppdragets genomföraande. Förslaagen och ressonemangenn bakom desssa bör
E
ns om hållbar näringspolitik som
kunna utgööra en viktigg del i den EU-konferen
arrangeras i novemberr 2009 i Linkköping und
der Sveriges ordförandeeskap i
m utgöra en vviktig del i
EU. För VIINNOVA skkulle ett såddant uppdrag dessutom
utvecklingeen av VINN
NOVAs miljjöteknikstraategi respekttive
innovationssupphandlinng.
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Inlednin
ng
Uppdrag
g
Näringsdeppartementet har uppdrragit åt VIN
NNOVA att, efter saamråd med
Naturvårdsverket, Stattens Energim
myndighet och
o Kemikaalieinspektionen:
ta fram
m förslag tilll hur pionjäärmarknadssinitiativet (KOM(20077) 860
slutlig) avseende återvinninng och biobaserade
b
e produkterr ska
genomfföras i Sverrige. Beaktaande ska tass till vad soom görs inoom EU
på desssa två om
mråden. Ävven konsekvvensanalyseer av försslagen,
inklusivve kostnaddsberäkninggar, ska redovisass i uppddraget.
Uppdraaget ska redovisas
r
till regerin
ngen (Närringsdeparteement)
senast den
d 1 oktober 2008.
I uppdragett till VINNO
OVA anger Näringsdep
partementett följande baakgrund:
Pionjärrmarknadsinnitiativet ärr en del av EU:s
E
innovaationsstrateegi och
syftar till att underlätta
u
marknadsin
ntroduktionn av innoovativa
produktter och tjänster genom
g
förrenklade regler,
r
off
ffentlig
upphanndling och andra underlättandee åtgärder. Kommissiionens
initiativv föreslås inledningsvi
i
is avse de sex marknnaderna; håållbart
byggande, skyddannde textilieer, återvinning, biobasserade proddukter,
IT i våården och förnybar energi.
e
Möj
öjliga åtgärrder ligger inom
lagstiftnning; offenttlig upphanndling; stan
ndardiseringg, märkninng och
certifierring; samt åtgärder föör att engag
gera använndarna. Inittiativet
ska följaas upp 20099 och 2011.

Samråd
Samråd harr skett med Naturvårdsvverket, Stattens Energim
myndighet ooch
Kemikalieinspektionenn. Samrådett har skett genom
g
inleddande kontakkter med
ansvariga på
p respektivve myndigheet för diskusssion av uppplägget ochh därefter
genom att ett
e utkast avv redovisninngen 2008-1
10-01 skickaades till resppektive
myndighet för inhämtaande av synnpunkter.
Den korta remisstiden
r
har inneburrit att mynd
digheternas synpunkter inte har
hunnit diskkuteras inom
m VINNOVA
A i den mån
n som hade varit önskvvärt och
därför inte heller, i denn mån det har varit releevant, kunnaat inarbetas i denna
redovisningg.
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Analys och förrslag
Pionjärmarrknadsinitiattivet (PMI),, på engelsk
ka lead markket initiative (LMI),
beskrivs koort på sidan 4 i denna reedovisning, i uppdragsbbeskrivninggen.
VINNOVA
As analys occh förslag grrundas på tiidigare anallyser och förslag inom
pionjärmarkknadsområddet, däriblannd:
• VIN
NNOVAs uttredning 2006 om offen
ntlig innovaationsupphaandling,
• Ressonemang och analyserr bakom VIN
NNOVAs reemissvar tilll ITstanndardiseringgsutredningeen (SOU 20
007:83),
• Ressonemangenn bakom VIN
NNOVAs inspel
i
till
forsskningsproppositionen,
• Förbberedelsearrbetet för VIINNOVAs planerade
p
p
pilotprogram
m inom
omrrådet offentlig innovatiionsupphand
dling samt
• VIN
NNOVAs errfarenheter av policy fö
ör pionjärmarknader i aandra
ländder, bl.a. viaa medverkann i ett nätveerk för koorrdinering avv
poliicyaktiviteteer (OMC-N
Net).
h VINNO
OVA tagit inn externt und
derlag genoom att ge i uuppdrag åt
Därutöver har
STFI-Packfforsk och IV
VL att analyysera områd
det biobaserrade materiaal och till
Westander P&P AB attt analysera området åteervinning med
m avseendde på hur
hinder kan undanröjas och hur ettt underlättan
nde av markknadsintroduuktion ska
kunna genoomföras. Deeras analyseer har presen
nterats i undderlagsrapporter som
bifogas dennna rapport.

Resonem
mang
Den förnyeelse som innnovation gennererar i närringsliv ochh offentlig vverksamhet
är avgörandde för företaags affärsutvveckling occh utvecklinngen av offeentliga
verksamhetters kvalitett och effektiivitet. Inno
ovativiteten i näringslivv och
offentlig veerksamhet är
ä därför av fundamentaal betydelsee för långsikktig
produktivittetsutvecklinng, vilket leeder till förb
bättrad konkkurrenskraftt och i
förlängninggen till ekonnomisk tillvväxt. Innovaativiteten är också av avvgörande
betydelse för
fö att lösninngar för miljjövänligaree varor, tjänsster, processer och
system utveecklas. Föruutsättningarrna för innov
vation och innovations
i
sverksamhet är således
s
en avv de viktigaaste policyfr
frågorna för hållbar tillvväxt.
En viktig faaktor, som dock
d
ofta föörbises i inn
novationspolitiska samm
manhang
är betydelseen av efterffrågan, ellerr marknaderrs utvecklingg, för innovvation.
Marknaders utvecklingg utgör den mest grund
dläggande ekkonomiska drivkraften, elleer incitamenntet, för innnovation och
h entreprenöörskap.
Innovationssforskningeen visar att samspelet
s
mellan
m
kundder/användarre och
leverantöreer/producentter, oftast ärr den enskillt viktigaste faktorn bådde för
volymen occh framgånggen i innovaationsprocesser.1 Blivaande kunderr är i

1

Lundvall (19985), ”Producct innovation and
a user-prod
ducer interactioon”.
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många fall avgörande för innovatiionsprocesssers inriktning och karaaktär
respektive för
f innovatiioners utforrmning och effekter.
Offentliga behov
b
av vaaror, tjänsteer, processerr och system
m är av stor betydelse
för innovationsklimateet i alla innoovationssysttem. Utveckklingen av eefterfrågan
och incitam
ment för olikka behov occh lösningarr är grundenn för marknaaders
utveckling. I länder occh regioner där
d vissa beehov genereerar snabb ooch
kvalificeradd efterfrågan på nya lössningar blirr i allmänhett
innovationssverksamheeten relateraad till dessa behov särskkilt snabb. D
Det ger, i
sin tur, de företag
f
och andra aktörrer som är aktiva
a
och frramgångsrikka på
dessa innovvationsdrivaande marknader ett kon
nkurrensförssprång fram
mför
motsvarandde företag och aktörer i andra länd
der och regiooner.
Behoven occh efterfråggan i offentliiga verksam
mheter utgörr inom många områden en viktig marknaad för företaag. Inom vissa områdenn domineraar till och
med offentlliga kunder den totala efterfrågan.
e
Beroende på
p hur dessaa behov
omsätts i effterfrågan kan
k de antinggen utgöra en drivkraft
ft för innovaation och
förnyelse, eller
e
verka i konserveraande riktnin
ng. De samhhälleliga behhovens
innovationssstimulerande eller konnserverandee effekter är särskilt bettydelsefull
i ekonomieer där den offfentliga sekktorn är storr, som i Sveerige och EU
U, och
särskilt betyydelsefull innom områdden där offen
ntliga verkssamheter haar särskilt
stor påverkkan på utveccklingen, som inom milljöområdet och hälsoom
mrådet.
Ett positivt samspel mellan offenttliga behov och efterfråågan å ena ssidan och
kreativitet och
o innovattivitet i näringslivet, kaan starkt biddra till förnyyelse i
offentlig veerksamhet, innovation
i
o internattionell konkkurrenskraftt och
och
hållbar utveeckling i nääringslivet. Sådana
S
dyn
namiska utveecklingsblock har
historiskt visat
v
sig varaa av stor betydelse för länders utveeckling.2 Enn offentlig
efterfrågan som enbartt riktas mot befintliga varor
v
och tjäänster generrerar inga
D leder ockkså till en lååg grad av
drivkrafter för utveckling eller innnovation. Den
utveckling och förnyellse i offentliiga verksam
mheter.
b
som däremot utttrycks i efteerfrågan gennom offentliiga uppOffentliga behov
handlingar,, genom offfentliga stanndardisering
gskrav eller i lag regleraade
restriktioneer kan främja innovatioon genom attt stimulera utvecklingss- eller
forskningsiinvesteringaar som syftaar till att skaapa innovatiioner. När sså sker
innebär dett att offentliga verksam
mheter efterffrågar ännu icke existerrande
lösningar på
p offentligaa behov.
Det är mot denna bakggrund som utvecklingen
u
n av policy för
pionjärmarkknader idenntifierats soom ett viktig
gt fokus för innovationspolitiken
inom EU occh i EU:s medlemsländ
m
der. Offentlig policy occh offentligaa
verksamhetters aktiviteeter kan bidrra till utveck
klingen av pionjärmark
p
knader,
2

IVA (2005), Utmaningar för staten, nääringslivet och
h forskningen. Om kunskap,, strategier
och tillväxtfräämjande aktivviteter på avreeglerade markknader.
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inte minst inom
i
miljöoområdet ochh hälsoområådet, där de samhälleligga
behoven är mycket stoora och där offentliga
o
sp
pelregler occh beslut spelar en
särskilt storr roll för maarknadsutveecklingen.
Svensk innovations- och tillväxtpolitik har un
nder de senaste decennnierna haft
ett svagt fokus på policcy för att geenerera och utveckla piionjärmarknnader, trots
den myckett stora betyddelse som utvecklingen
u
n av pionjärrmarknader historiskt
sett har hafft för utveckklingskraftenn i Sverigess innovationnssystem occh för
konkurrensskraften i svvenskt närinngsliv. Detsaamma kan emellertid
e
säägas om
de flesta anndra EU-lännder, liksom
m om EU i siin helhet. Det
D är också insikter
om detta soom lett till att
a EU identiifierat sådan
n policy som
m central föör
innovation och tillväxtt i Europa. Det
D har även
n olika EU--länder gjorrt, varav
F
Stoorbritannienn och Nederrländerna, i olika avseenden, har
Tyskland, Finland,
kommit särrskilt långt i att utvecklla strategierr och policyåtgärder.

Förslag
Av de undeerlagsrapporrter VINNO
OVA upphan
ndlat inom ramen för ddetta
uppdrag fraamgår att poolicyåtgärdeer för att utv
veckla pionjjärmarknadder har stor
potential attt generera viktiga
v
drivkkrafter för innovation
i
o hållbar tillväxt. I
och
dessa rappoorter identiffieras ett tiottal områden
n för policyååtgärder förr att främja
utvecklingeen av pionjäärmarknaderr. Dessa börr noggrant övervägas
ö
ooch
värderas. För detta kräävs dock ett bredare och
h djupare unnderlag för
avvägningaar av olika insatser och olika typerr av effekterr. I ett sådannt bör även
ingå samhäällsekonomiiska kalkyleer och konseekvensanalyyser.
A anser emellertid att deen tid som har
h stått till förfogandee för
VINNOVA
föreliggandde uppdrag har
h varit allltför kort förr att ge välggrundade föörslag till
policyåtgärrder. Eftersoom uppdragget handlar om
o policyåttgärder som
m syftar till
att påverka marknadsuutvecklingenn inom olikaa områden bör
b kraven ppå
noggrant geenomarbetaade policyföörslag vara särskilt
s
storaa. Det är i ddet
sammanhannget viktigt att se olikaa policyinsattser i ett stöörre sammannhang, i
vilket den globala
g
utveecklingen iffråga om maarknader, nääringsliv occh FoUinvesteringar vägs in. Väl
V genomaarbetade förrslag till pollicyåtgärderr för
områdena biobaserade
b
e produkter och
o återvinn
ning kräverr därför merr tid än vad
som getts innom ramen för denna utredning.
u
A föreslår mot
m denna baakgrund att VINNOVA
A ges i uppddrag att
VINNOVA
inom tolv månader
m
åteerkomma meed konkretaa förslag tilll
pionjärmarkknadsåtgärdder inom dee två områdeen VINNOV
VA haft i upppdrag att
utreda. Dettta uppdrag bör omfattaa att föreslå pionjärmarrknadsåtgärdder för
dessa områåden som beeaktar deras globala utv
veckling ochh de särskildda
förutsättninngarna i Sveerige. I uppddraget bör in
ngå att tydliggöra olikaa
policyaktörrers roller i relation till policyförsllagen samt föreslå
f
konkkreta FoUsatsningar som
s
skulle kunna
k
bidraa till effektiv
vare marknadsintrodukktion av de
utpekade piionjärmarknnaderna.
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Uppdraget bör utgå fråån målet att främja inno
ovation ochh hållbar tillvväxt i
Sverige, meed en tydligg koppling till Sveriges miljömål. Utgångspun
U
nkten bör
vara att biddra till fokussering, krafttsamlingar och
o samspel mellan oliika
policynivåeer och mynddigheter. I det
d sammanhanget bör möjligheterr och
hinder medd internationnellt samspeel identifieraas, särskilt samarbete
s
m
med andra
EU-länder. Dessutom bör
b det i upppdraget äveen kunna liggga att ge föörslag på
hur strategiier, metoderr och kompeetensstöd fö
ör pionjärmaarknadspoliicy inom
andra områåden kan utvvecklas.
Eftersom saamspel och kraftsamlinng är viktigtt för policyeeffekter börr uppdraget
genomförass i samråd med
m Energim
myndigheteen, Formas, Naturvårdssverket och
Kemikalieinspektionenn. I tillägg till
t dessa my
yndigheter bör
b andra föör
m
r och aktöreer involveraas i
uppdragets olika delar relevanta myndigheter
uppdragets genomföraande. Förslaagen och ressonemangenn bakom desssa bör
kunna utgööra en viktigg del i den EU-konferen
E
ns om hållbar näringspolitik som
arrangeras i novemberr 2009 i Linkköping und
der Sveriges ordförandeeskap i
EU. För VIINNOVA skkulle ett såddant uppdrag dessutom
m utgöra en vviktig del i
utvecklingeen av VINN
NOVAs miljjöteknikstraategi respekttive
innovationssupphandlinng.
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Underla
agsrapp
porter
Förutom reedan befintliigt underlagg har VINNOVA tagit in
i externt uunderlag
genom att ge
g i uppdragg åt STFI-Packforsk occh IVL att analysera
a
om
mrådet
biobaseradee material och
o till Westtander P&P
P AB att anaalysera områådet
återvinningg med avseeende på hur hinder kan undanröjas och hur ettt
underlättannde av markknadsintroduuktion ska kunna
k
genom
mföras.

Biobase
erade pro
odukter
Marknadenn för biobaseerade produukter har analyserats avv IVL och S
STFIPackforsk. Huvudfokuus har riktatss mot att beelysa vilka hinder
h
som ffinns på
området occh hur en gyynnsam marrknadsutvecckling kan uppnås.
u
Beskkrivna
hinder och möjliga åtggärder baserras huvudsak
kligen på inntervjuer meed aktörer
inom områddet biobaserrade material och prod
dukter samt med forskarre inom
STFI-Packfforsk.
Inledning
Biobaseradde produkterr enligt PMII omfattar ”nya
”
biobaseerade produukter och
material som
m inte är livvsmedel, t.eex. bioplast,, biologiskaa smörjmedeel, ytaktiva
ämnen, enzzymer och lääkemedel. Det
D omfattaar inte traditionella papppers- och
träprodukteer och inte heller
h
biomaassa som en
nergikälla.”
Denna definnition är doock inte självvklar. Fram
mförallt är grränsen till
existerandee/traditionellla biobaseraade produktter otydlig. I rapporten från
STFI-Packfforsk framggår att villkooren för en biobaserad
b
produkt ansses vara
uppfyllda om
o man inom
m en existerande produ
ukt byter ut ej förnyelsebart
material meed förnyelseebart materiial. Detta gääller även t.ex. traditionnella
pappersprodukter där man
m byter ut
u t.ex. ett fo
ossilbaserat material m
med ett nytt
biobaserat material.
m
Deen definitioonen anses kunna
k
utgöra en god böörjan men
definitionenn av Biobasserade produukter måstee belysas ännnu mer, förslagsvis
inom ramenn för ett nyttt uppdrag, för
f att VINN
NOVA ska kunna ge kkonkreta
förslag till pionjärmark
p
knadsåtgärdder
m
Villkoren för
f en ny bioobaserad proodukt ansess dock inte uppfyllda
u
om
inblandninggen av det förnyelsebar
f
ra materialeet är myckett lågt. En paarallell till
drivmedelsområdet skuulle kunna vara
v dagenss 95-oktanigga bensin soom i
kulle alltså innte betraktaas som en
Sverige innnehåller etannol, detta drrivmedel sk
biobaserad produkt enlligt föreslaggen definitio
on. Därmedd inte sagt attt
låginblandnning av förnnyelsebara material
m
intee kan vara ett
e sätt att nåå t.ex.
miljömål elller öka anvvändningen i stort av fö
örnyelsebaraa råvaror.
STFI-Packfforsks förslaag till definnition/avgrän
nsning av biobaserade
b
produkter
kan anses utgöra
u
en good början men
m definitio
onen av Biobbaserade prrodukter
måste belyssas ännu meer, förslagsvvis inom ram
men för ett nytt
n uppdraag, för att
VINNOVA
A ska kunnaa ge konkretta förslag tilll pionjärmaarknadsåtgäärder
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Biobasera
ade produ
ukter bestå
år av två undergrup
u
pper
Nya biobasserade produukter kan iddag grovt deelas in i två grupper; dee som har
egna unika kvaliteter och
o egenskaaper utöver det förnybaara och de pprodukter
som ersätteer icke förnyyelsebara material
m
i maassprodukterr.
För att uppnnå ett genom
mbrott för biobaserade
b
material påå marknadenn bör
utvecklingeen av båda grupperna
g
s
stimuleras.
Det
D bör alltsså finnas bååde sådana
som har egnna unika kvvaliteter, t.exx. special- och
o högkvallitetsprodukkter med
unika funkttioner. Dockk, om fördeelarna med biobaserade
b
e material urr ett
hållbarhetspperspektiv verkligen
v
skka få genom
mslag, med exempelvis
e
ersättning
av fossila material
m
ochh minskade utsläpp
u
av fossil
f
koldiooxid, måste stora
materialflödden påverkaas. Användnning av biob
baserade maaterial i
massmarknnadsproduktter är sålundda mycket angelägna.
a
Denna uppddelning är så
s pass viktiig att framtiida policyåttgärder och även
framtida FooU-satsninggar bör beakkta denna up
ppdelning.

Drivkrafte
er
Drivkrafterr för utvecklling och maarknadsintro
oduktion av biobaseradde
produkter bedöms
b
främ
mst vara påggående miljödiskussionn i samhälleet/media,
visionen om
m det hållbaara samhälleet, förnybarrheten, markknadsbehovv,
oljepriset, konkurrens
k
från snabbtt växande uttvecklingsekkonomier (B
BRICländer) sam
mt företagenns vilja att hitta
h
nya marrknader ochh att vara bland de
första på marknaden.
m
Tillgång tilll råvara (prrisbild, etc. för
f råvara och
o möjliga produkter) är en
viktig drivkkraft men giivetvis ävenn en av föru
utsättningarnna för
marknadsinntroduktion..
När det gäller förnybarra plaster ärr den Skand
dinaviska marknaden
m
enn bra, ofta
använd testtmarknad. Detta
D
eftersoom den geneerellt ses soom en föregångare för
ett hållbart samhälle med
m stor social och miljömässig meedvetenhet.
mpelvis en bra
b bransch för bioplastt.
Förpackninngar är exem
Förpackninngsvolymernna är myckeet stora och generellt har produkteerna en
kort livslänngd (vanligeen tre månadder). Dessa stora materrialflöden kaan ha en
inverkan påå samhällsuutvecklingenn. Dessutom
m gäller det synliga, ifråågasatta
produkter, de
d i var manns hand.
Hinder
I rapporternna från STF
FI-Packforskk och IVL pekas
p
på ett antal hindeer. Däri
finns även föreslagna
f
p
policyåtgärd
der. Materiaalbrist undeer utvecklinggsskedet
av en ny biobaserade produkt
p
är ett
e exempel på ett sådannt hinder. A
Andra
exempel är samhällsm
mässiga och politiska
p
sv
vängningar så
s som
etanoldebattten, förnybbara bränslenn, livsmedeelskonkurrenns och en alllmän
diskussion om grödorss användninng och mark
kanvändninggsfrågor.
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Av de tre underlagsrap
u
pporterna framgår ocksså att det finnns en hel deel
målkonfliktter mellan pionjärmark
p
knaderna Åttervinning och
o Biobaseerade
material. Det
D är sålundda viktigt attt belysa desssa målkonfflikter samt identifiera
potentiella synergieffeekter inom ramen
r
för fo
ortsatt analyys och utform
mning av
policyåtgärrder. Helhettssyn för hålllbar utveck
kling bör vaara grundlägggande i
denna analyys.
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Återvinn
ning
Marknadenn för återvinnning har annalyserats av
v Westander P&P AB.
Huvudfokuus har riktatss mot att beelysa vilka hinder
h
som finns
f
på om
mrådet och
hur en gynnnsam marknnadsutvecklling kan upp
pnås. Beskrivna hinderr och
möjliga åtggärder baserras huvudsakkligen på in
ntervjuer meed aktörer innom
återvinninggsområdet dock
d
inte de aktörer som
m är de egenntliga
materialåtervinnarna av
a t.ex. plastt, glas och papper.
p
Inledning
Dagens maarknadssituaation för avffallshanterin
ng har till sttor del sin ggrund i den
utveckling av politik och
o lagstiftnning som har skett inom
m avfallsom
mrådet
under de seenaste årtionndena, blandd annat med
d införande av produceentansvar.
Den är ävenn en konsekkvens av älddre lagstiftn
ning från en tid då avfalll enbart
sågs som enn sanitär oläägenhet som
m kommuneerna ålades att ansvara för.
Lagstiftninggen anger vilka
v
spelreggler som skaa gälla för marknadens
m
s aktörer
och det storra antalet reegleringar avv hur avfalll ska hanteraas skiljer
avfallsmarkknaden frånn flertalen anndra marknaader.
Ansvaret föör avfallshannteringen ärr delat melllan kommunner, produceenter och
avfallsinnehhavare och genomföranndet är förd
delat mellann både komm
munala
och privataa aktörer. Koommunernaa ansvarar, med
m ensamrrätt, för hushållsavfall
(som inte omfattas
o
av producentan
p
nsvaret) och
h ”därmed jämförligt
j
aavfall” från
verksamhetter. Omkrinng 70 procennt av komm
munerna har genom offeentlig
upphandlinng lagt ut inssamlig av detta
d
avfall till
t privata entreprenöre
e
er.
Producenteerna ansvaraar för förpacckningar, reeturpapper, bilar,
b
däck ssamt
elektriska och
o elektronniska produkkter. Avfalll som uppkoommer inom
m företag
och andra sektorer
s
i saamhället ochh som inte faller
f
inom ramarna
r
förr
hushållsavffall eller prooducentansvvar ansvararr avfallsinneehavaren själv för.
Denna fraggmenterade ansvarsförddelning inneebär att avfaallsmarknadden inte är
en i vanlig mening funngerande marknad
m
där företagare fritt
f kan etaablera sig
för att utvecckla insamllingssystem
m och i konk
kurrens med andra förettag
återvinna det
d samt sälja den återvuunna råvaraan till företaag som tillveerkar
varor.
er
Drivkrafte
Grundläggaande för utvvecklingen av
a återvinniingsmarknaaden och förr att främja
innovation inom området är att deet finns möjlighet för nya aktörer aatt få
tillträde tilll marknadenn och att dett finns tillrääcklig lönsam
mhet för attt aktörerna
ska våga innvestera i sinna verksamhheter. Det måste
m
finnass en tillräckklig
efterfrågan på återvunnnen råvara från
f
tillverk
kningsindusttrin och en säker
s
behanddlingsmetod måste
tillgång på avfall att åttervinna. Åttervinning som
vara konkuurrenskraftiggt gentemot andra behaandlingsform
mer (förbrännning).
Återvunnett material måste
m
dessutoom vara kon
nkurrenskraaftigt gentem
mot
användningg av nytt, ej återvunnet (jungfrulig
gt) material. Och slutliggen måste
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återvinningg ske på en marknad
m
däär det råder rättvisa
r
konnkurrensvilllkor mellan
de olika akttörer som verkar
v
på maarknaden.
Hinder
f en gynnnsam utveck
kling på återrvinningsom
mrådet
De viktigasste hindren för
återfinns i rapporten
r
frrån Westandder P&P AB
B. Likt pionnjärmarknadden
Biobaseradde produkterr kan man notera
n
att deet finns en del
d potentiellla
målkonfliktter mellan pionjärmark
p
knaderna Åttervinning och
o Biobaseerade
material. Det
D är sålundda viktigt attt belysa desssa målkonfflikter samt identifiera
potentiella synergieffeekter inom ramen
r
för fo
ortsatt analyys och utform
mning av
policyåtgärrder. Helhettssyn för hålllbar utveck
kling bör vaara grundlägggande i
denna analyys.
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