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Bakgrund 

Kritiska material används för att tillverka allt från mobiltelefoner och flygplan till bildäck 
och läkemedel. De används för att gödsla våra åkrar och utfodra våra djur. Det rör sig 
om metaller, mineraler och andra råvaror som vi använder varje dag, kanske utan att 
veta om det. EU definierar dem som kritiska eftersom de är av så stor betydelse för 
ekonomin, samtidigt som tillgången på dem är mycket sårbar.  

Att säkra en pålitlig tillgång till kritiska material är viktigt av flera anledningar, varav en 
är ekonomisk. Utan kritiska material stannar Sveriges och EU:s ekonomier. Och för varje 
år ökar efterfrågan på dessa råvaror, samtidigt som tillgången är fortsatt begränsad.  

En ytterligare anledning är kopplad till miljön. Utan kritiska material kommer vi få 
mycket svårt att nå våra miljö- och klimatmål, eftersom de är nyckelkomponenter i de 
batterier, solceller och vindturbiner som driver på den gröna teknikrevolutionen.  

Att trygga försörjningen är också kritiskt för våra säkerhetspolitiska intressen. Vi och 
våra grannländer är beroende av importer från Kina och ett fåtal andra länder med 
monopolställning över vissa kritiska material. Det innebär att en naturkatastrof, en 
konflikt eller någon annan störning av produktionskedjan på andra sidan jorden kan ha 
stora effekter på oss här hemma. Dagens situation ger också auktoritära regimer 
möjlighet att använda sin kontroll över kritiska materialflöden för att främja sina 
säkerhetspolitiska intressen på vår bekostnad.  

Det finns alltså starka skäl – kopplade till miljö, ekonomi och säkerhetspolitik – att 
minska vårt beroende av importerade kritiska material. Hur gör vi då det? Ett av de 
viktigaste sätten är att öka återvinningen. Här finns det mycket kvar att göra; för 
sällsynta jordartsmetaller – en nyckelkomponent i mycket miljöteknik – är den 
funktionella återvinningsgraden så låg som under en procent. Men om vi lyckas är 
fördelarna enorma. 

Genom att återvinna mer av de av kritiska material som används i Sverige och EU kan vi 
sänka våra utsläpp av växthusgaser, minska mängden gift i naturen och minska den 
miljöpåverkan som vår konsumtion och industri orsakar i tredje land. Att göra Sverige 
ledande inom resurseffektivitet – inte minst genom en teknikoptimistisk politik som 
främjar nya miljöinnovationer – kan dessutom skapa tillväxt och nya arbetstillfällen. 

Slutsatsen är därför tydlig: Sverige och EU måste öka andelen kritiska material som 
återvinns, och vi måste agera fort, kraftfullt och gemensamt för att lyckas. Centerpartiet 
föreslår därför en rad åtgärder på nationell och europeisk nivå. 

1. Ett nationellt åtgärdspaket för att underlätta mer och bättre återvinning av 
kritiska material 

- Vi vill se en myndighetsledd utredning som identifierar hinder för ökad återvinning och 
tar fram förslag för att övervinna dem. Det finns idag stora kunskapsluckor på området, 
och en snabb men grundlig utredning behövs för att lagändringar och förändringar av 
skattesystemet ska bli så effektiva och ändamålsenliga som möjligt.  

- Vi vill ge nya direktiv till tillsynsmyndigheter, som resulterar i tydligare, mer 
konsekvent och mer förutsebart agerande. För att företag ska våga och vilja investera i 
ny teknik, nya anläggningar och nya processer krävs förutsebarhet och konsekvent 
agerande från tillsynsmyndigheterna. Så ser det inte alltid ut idag. Ett 
myndighetsutövande som underlättar investeringar behöver inte, och bör inte, stå i 
konflikt med ett starkt miljöskydd. Tvärtom – genom att förändra hur 
tillsynsmyndigheterna agerar kan vi uppmuntra näringslivet att göra ännu större insatser 
för att vi i Sverige ska kunna nå våra ambitiösa miljö- och klimatmål.  



 

- Vi vill genomföra en översyn av deponiskatten. Den infördes för tjugo år sedan med 
syftet att minska mängden avfall som deponerades och för att göra det mer lönsamt att 
återbruka och återvinna material. Men förutsättningarna för omhändertagande av avfall 
har ändrats markant sedan dess, och idag utgör utformandet av skatten ett hinder för en 
cirkulär ekonomi. Till exempel beskattas inte den stora merparten av det avfall som de 
facto deponeras, medan ämnen som bör omhändertas av såväl miljömässiga som 
ekonomiska skäl styrs ut på andra håll i samhället för att undvika beskattning. Vi vill att 
skatten och dess olika undantag ses över och att dess framtida utformning tar hänsyn till 
dagens tekniska möjligheter, samt att miljöstyrande principer ligger till grund för vad 
som ska beskattas 

- Vi vill se moderniserade regler för när avfall upphör att vara avfall. I en cirkulär 
ekonomi, med ökad och förbättrad återvinning, utgör ofta avfall i praktiken en resurs. 
Kritiska material kan utvinnas från exempelvis gruvnäringens restprodukter och från det 
som återstår när avfall förbränts. Men lagstiftningen i Sverige och EU har inte hängt med 
i den tekniska utvecklingen. Ett företag som vill utvinna material ur avfall hindras ofta av 
lagstiftningens strikta begränsningar kring hur avfallet får hanteras. Vi vill istället att 
avfall i fler fall ska klassas som en resurs, utan att minska miljöskyddet. Myndigheterna 
bör i samverkan med branscherna ta fram nationella regler för detta, så kallade end-of-
waste kriterier. Dessa ska syfta till att skapa större förutsebarhet och rättssäkerhet för 
branscher och verksamheter.  

- Vi vill ge Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att ta fram riktlinjer som syftar till att 
öka andelen återvunna kritiska material i offentligt upphandlade produkter. Offentlig 
upphandling har potentialen att vara ett kraftfullt verktyg för att driva utvecklingen mot 
mer cirkulära system. Det är också rimligt och nödvändigt att det offentliga bidrar till att 
uppfylla de effektivitets- och miljökrav som det offentliga sätter upp. Vi vill därför se 
förstärkta informationsinsatser, ett fortsatt arbete med gröna upphandlingskriterier och 
ett införande av grundläggande hållbarhets- och cirkularitetskrav i lagen om offentlig 
upphandling. Så kostnadseffektiva styrmedel som möjligt bör användas, i syfte att 
hushålla med skattebetalarnas pengar, som exempelvis krav på leverantörer att redovisa 
andelen återvunnet kritiskt material i sina produkter. På så vis kan den offentliga 
upphandlaren lättare väga in återvinningsnyttan som en av flera faktorer i sina beslut. 

- Vi vill prioritera återvinning av kritiska material i den nationella handlingsplanen för 
cirkulär ekonomi. Genom ökad återvinning kan vi minska Sveriges beroende av 
importerade kritiska material. För att åstadkomma det behövs ett samlat grepp från stat 
och näringsliv, och kritiska material bör prioriteras högt i regeringens arbete för att 
främja den cirkulära ekonomin och för att säkerställa att detta sätts högt på 
myndigheternas agenda och inte trängs ut av andra prioriteringar.  

2. Genomför en stor och långsiktig satsning på applicerad forskning kring 
kritiska material och återvinning 

För att öka återvinningen av kritiska material krävs en kraftfull satsning på applicerad 
forskning kring hur vi använder och omhändertar dessa råvaror. Det gäller både själva 
återvinningsteknikerna och hanteringen genom hela produktlivscykeln. Genom att 
designa produkter på ett hållbart sätt från början kan vi underlätta återvinning i ett 
senare skede. Genom att skapa grogrunder för teknisk innovation, och tillhandahålla 
testbäddar och demonstrationsmiljöer för att pröva dem, kan vi förkorta steget från idé 
till marknad. Och genom att satsa på mer och vassare forskning kring substitut för 
kritiska material kan vi hitta billigare alternativ och skapa mindre sårbara 
leverantörskedjor.  

- Centerpartiet vill därför satsa 300 miljoner kronor över tre år för att inrätta ett 
kunskapscentrum hos RISE för forskning och innovation kopplad till återvinning av 



 

kritiska material. Det statliga forskningsinstitutet RISE utför och samordnar precis den 
typen av applicerad forskning som, tillsammans med näringslivet, producerar 
jämförelsevis snabba resultat och god avkastning för skattebetalarna. Kunskapscentret 
ska stärka svenska företags innovation och konkurrenskraft genom att bland annat 
erbjuda en samlad pilot- och demonstrationsmiljö som de kan använda för att testa och 
verifiera sina produkter innan kommersialisering. Det ska också stötta innovativa och 
lovande start-ups med modeller för riskreducering, och kartlägga och analysera 
materialflöden och flaskhalsar kopplade till statliga regelverk och leverantörs- och 
produktionskedjor. Kunskapscentret ska därtill genomföra och stötta forskning kopplad 
till hela en produkts värdekedja, samt erbjuda en mötesplats för forskare och näringsliv. 

3. En starkare svensk röst i EU för att säkra tillgången på kritiska material 

Många insatser för att främja ökad återvinning bör ske på EU-nivå. Det krävs för att öka 
miljönyttan genom stordriftsfördelar, för att skapa lika villkor mellan svenska och 
europeiska företag och för att vissa lösningar faller inom EU:s kompetens. Ett enat EU 
som agerar gemensamt har dessutom bättre förutsättningar att påverka aktörer utanför 
unionen i en positiv riktning, exempelvis gällande miljöstandarder och hållbar design. Vi 
vill att Sverige driver på för följande reformer på EU-nivå. 

- Förbättra harmoniseringen kring lagstiftning och standarder för att främja återvinning 
av kritiska material. Sverige är ett litet land och kan inte öka återvinning av kritiska 
material tillräckligt mycket på egen hand. Vi måste agera tillsammans med övriga EU. 
Därför behövs en harmonisering av lagstiftning, standarder och andra hinder för 
förbättrad återvinning av kritiska material.  

- Underlätta för trygga transporter av avfall inom EU. Dessa är idag kraftigt reglerade 
och begränsar framsteg inom återvinning och cirkulär ekonomi. Företag är exempelvis 
mindre benägna att göra investeringar i nya anläggningar för att förädla avfall om de 
inte får importera avfall från andra länder. Detta är en särskild utmaning för kritiska 
material, eftersom de i många fall återfinns i små volymer. En anläggning som behandlar 
ett sällsynt kritiskt material blir mer kostnadseffektiv om den får importera avfall från 
grannländer. På så vis uppmuntras innovation och stordriftsfördelar skapas. Vi vill därför 
att Sverige driver på för en översyn av EU:s regler kring transporter av avfall, i syfte att 
underlätta för ökad återvinning men med fortsatt starkt miljöskydd. Vi vill dessutom att 
kritiska material, vid behov, ges högre prioritet i reformprocessen.  

- Se över regler kring när avfall upphör att vara avfall och istället klassas som en resurs 
på EU-nivå i första hand. Det behövs enhetliga regler som underlättar utvinning av 
material – och särskilt kritiska – ur avfall. En hållbar cirkulär ekonomi förutsätter att 
avfall i fler fall klassas som en resurs, och offentliga institutioner bör anpassa sina 
regelverk för att främja det.   

- Ge återvinning av kritiska material större vikt inom EU:s ekodesigndirektiv. Detta är till 
för att förbättra produkters miljöprestanda under hela livscykeln. Direktivet ställer främst 
krav på energianvändning, men även på teknisk livslängd, återvinning, reparerbarhet, 
vattenanvändning, utsläpp i miljön, informationskrav kring farliga ämnen och annat. Det 
fungerar på så sätt som ett golv för att förbjuda och ta bort de allra sämsta produkterna 
på marknaden, sett ur ett livscykelperspektiv. Vi vill att EU anpassar ekodesigndirektivet 
för att öka andelen återvunnet kritiskt material som används inom produkter och för att 
främja design som underlättar återvinning efter att en vara kasserats. Det skulle på sikt 
kunna öka efterfrågan på och utbudet av återvunna kritiska material.  

- Uppmuntra till fler långsiktiga forskningssatsningar kopplade till kritiska material. 
Europeiska Kommissionen har pekat ut satsningar på forskning och innovation som två 
av EU:s tio viktigaste åtgärder för att trygga tillgången av kritiska material. EU:s 



 

forskning ska främja bland annat hållbar exploatering, återvinning och ersättning av 
kritiska material. Centerpartiet stöttar detta och vill att Sverige ska uppmuntrar till att 
liknande satsningar prioriteras även i framtiden. 

- Ställ högre krav på hållbara exporter av avfall till länder utanför EU, inte minst till 
länder i det globala syd. Avfallshanteringen och återvinningen i dessa länder är ofta av 
en sämre standard och bidrar till lokal negativ miljöpåverkan, och de utförs ofta under 
skadliga och hälsofarliga arbetsvillkor, inte sällan av samhällets mest utsatta grupper. 
Det gäller även för kritiska material. Inom Europa har vi förutsättningar att på ett mer 
miljömässigt sätt ta hand om det avfall vi genererar. Det minskar inte bara EU:s globala 
miljöpåverkan utan skapar också en värdefull tillgång på material som behövs i en 
modern, högteknologisk återvinningsindustri. Genom att ställa högre krav på 
avfallshantering i tredje land, till exempel i handelsavtal och i förhandlingar om 
associeringsavtal, kan EU uppmuntra mer socialt och ekologiskt ansvarstagande utanför 
Europa, och samtidigt minska orättvis konkurrens från aktörer som inte lever upp till 
samma krav.  


