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2020/21:2220 Elektroniska produkters livslängd
Vi lever i ett konsumtionssamhälle där hög konsumtion krävs för att hålla liv i
en hög ekonomisk tillväxt. Detta trots att klimatfrågan är en av vår tids stora
ödesfrågor. Vi måste på alla områden jobba för att klara de krav som ställs på
oss för att leva upp till de mål vi kommit överens om i internationella
samarbeten, till exempel Parisavtalet.
Det är också viktigt att vi ger alla konsumenter relevant information och goda
möjligheter att göra aktiva val när de ska köpa varor och tjänster. En cirkulär
ekonomi är viktig för att uppnå ett hållbart samhälle. Det är inte hållbart att hela
tiden ta fram nya råvaror och tillverka nya saker, för att sedan slänga dem på
soptippen. Att produkter håller kortare tid ökar avfallsmängderna och
motverkar effektivt utnyttjande av naturresurserna i enlighet med en cirkulär
ekonomi. För att hålla nere koldioxidutsläppen måste vi förlänga användandet
av produkter och öka återanvändning och materialåtervinning. Detta kräver
politiska initiativ genom stärkt reglering. Initiativ från marknaden och
konsumenter kan ta oss steg i rätt riktning men kommer att vara otillräckligt för
att i tid nå en hållbar cirkulär ekonomi.
Regeringen har tagit fram en handlingsplan för cirkulär ekonomi, men det
saknas i stor utsträckning konkreta åtgärder på nationell nivå för att stärka
kraven på producenterna. Det är alltså inte tillräckligt för att föra denna viktiga
fråga framåt i den hastighet som klimatet kräver.
Inom ramen för EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi, som antogs 2015, rör
sig unionen så sakteliga mot lagstiftning som ska sätta stopp för planerat
åldrande och tvinga producenter att ta hänsyn till reparationsmöjligheter när de
utformar sina produkter. Men man behöver inte vänta in att EU ska ta beslut i
frågan.
Frankrike har visat vägen. De var först i världen med lagstiftning mot så kallat
planerat åldrande i produkter. Sedan i januari måste tillverkare av vissa
elektroniska produkter, som mobiltelefoner och laptoppar, dessutom upplysa
kunderna om möjligheterna att reparera produkterna.
Vänsterpartiet har länge jobbat för att få till åtgärder som förlänger livslängden
för det vi producerar, främst elektroniska produkter. Klimatskrisen kräver
åtgärder nu och vi kan inte alltid invänta EU.
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Med anledning av detta vill jag fråga miljö- och klimatminister Per Bolund:

Avser ministern att verka för nationell lagstiftning för längre livslängd på
elektroniska produkter?

………………………………………
Jon Thorbjörnson (V)

Överlämnas enligt uppdrag
Johan Welander

2 (2)

