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Sammanfattning

församlad strategi och handlingsplanbetänkandet redovisasI atten
miljöanpassat närings-internationalisering svensktfrämja etten av
produkter och tjänstersyfte Försäljningen svenskaliv, i ökaatt av

världsmarknaden bidra tillmiljöprestandahög påmed samt en
uthållig välfärd.

omställningligger i denutnyttja det försprångSverige bör som0
påbörjats ochsamhälleekologiskt uthålligttill ett som nu

Sustainableinternationellt under begreppetprofilera sig
Sweden.

områden där Sverige harfokuserat inomSverige bör störstsatsa0
ochteknik-dvs. inom miljödrivenkomparativa fördelar,

affärsutveckling.

SUCCESS,inrättas-enhet i Sverige föreslåssamordnandeEn0
databasermiljökunnandeprofilering svensktmed bl.a. genomav

uppgifter.huvudsakligaoch delegationsbesök som

och miljö-hållbar utvecklingkompetensuppbyggnadEn omav0
nätverksbyggandestimulansaffärsutvecklingdriven samt aven

nödvändig.för småföretagenfrämst är

inrättas imiljökunnande börskyltfönster for svenskt om-0
utlandsrepresentationen.vid den svenskavärlden, framför allt

of Environmental SystemsCooperation and CoordinationSwedish Unit for
and Services.
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Utredningsuppdraget

Utredningens uppgift har varit kartlägga hinder och möjligheter föratt
ökad tjänster och produkter inom miljösektom ochexport atten av

föreslå samlad strategi och handlingsplan för detta.en
Vidare skall utredningen förslag på hur främst de små ochge

medelstora företagens tjänster och produkter inom miljö-export av
sektorn skall underlättas. Uppdraget har omformulerats till Kartlägg-
ning möjligheter och hinder för internationalisering svensktettav en av
miljöanpassat näringsliv eftersom det inte finns någon miljösektor per
definition hela näringslivet skall miljöanpassas och det krävs inter-en
nationalisering svenska företag renodlade exportinsatser föränav mer

långsiktigt öka försäljningen miljöanpassadesvenska produkteratt av
och tjänster världsmarknaden och skapa uthållig välfärd.en

MiljöteknikföretagDefinitioner. och miljödrivna företag

Müöteknikföretagens verksamhet inriktas rening emissionerav
till luft och avloppsrening, avfallshantering, sanering,vatten samt
och bullerbegränsning. Dessutom ingår vissa miljökonsulttjänster,
såsom mätning och analys miljöpåverkan. Miljöarbetet ärav
åtgärdande och innebär ofta städning andras miljömiss-av
lyckande. Lagstiftning och myndighetskrav driver utvecklingen.

Miljödrivna företag finns inom alla branscher och ofta inom en
verksamhet miljö. hanterar miljöfrågornaManänannan som en

strategisk fråga, dvs. väl förankrat i ledningen. Miljöfrågor
prioriteras i varje val i företaget. Miljöarbete decentraliserat,är
proaktivt och förebyggande. Kundkrav driver utvecklingen. Man
tillhandahåller produkter och tjänster med hög miljöprestanda.

En historisk chans

Regeringen har bestämt Sverige skall ställas till ekologisktatt ettom
hållbart samhälle. viktig förutsättning för detta näringslivetEn är att
miljöanpassas. internationalisering miljöanpassadeEn det närings-av
livet kan leda till ökad försäljning svenska tjänster och produkterav
med hög miljöprestanda, vilket kan den tillväxt i ekonominge som
Sverige behöver för uthållig välfärd skall kunna uppnås.att en

Sverige de första länderna redan under 1960-taletettvar av som
insåg miljöns betydelse för framtidaden samhällsutvecklingen.stora

2 också tabellSe
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Miljölagstiftning och infrastruktursatsningar skapade försprångstora ett
och komparativa fördelar för svenska miljöteknikföretag defini-se
tioner. försprång iDetta i dag inhämtat flera andraär stort sett av
länder. Enligt EU-studie nettoimportörSverige renodladären av
miljöteknik medan flera andra länder, såsom Tyskland, Storbritannien,
Frankrike och Danmark, är nettoexportörer.

Det finns åter unik historisk möjlighet; denna världs-gång pånu en
marknaden för miljödrivna företag definitioner.se Sverige har en
faktisk möjlighet öka sina marknadsandelar väsentligt på dennaatt
marknad i såväl u-länder i takt med marknaden kommeratt attsom

allt starkare kundkrav miljöanpassning produkter ochstyras av av
tjänster. snabbare svenskt näringsliv sig till dessaJu anpassar
marknadskrav, framgångdesto chansen till internationell ochstörre är
exportintäkter.

Hinder och möjligheter

har med tydlighet framkommit under utredningens arbeteDet stor att
renodlade miljöteknikföretag och miljödrivna företag har vitt skilda
förutsättningar, kate-behov, hinder och möjligheter, bådatrots att
gorierna arbetar flesta hindreninom miljöområdet. De är gemensamma
för de båda kategorierna medan de möjligheterna finns för destörsta
miljödrivna företagen.

allvarligaste företagDe hindren för båda kategorierna ärav
få medelstora företag ochoch strukturella. Sverige hargemensamma

många små, företag. finns inget eller liteDetexportmogna
samarbete/nätverkande företag emellan eller mellan privat ochsmå
offentlig sektor. Småföretagen har begränsade förutsättningar för

olika skäl, internationellinternationalisering liten kunskapt.ex.av om
affärsverksamhet, utländska marknader och bristande språkkunskaper,

begränsad tillgång till kapital.liksom
Konsultföretagspecifika hindren miljötekniksektorn flera.De i är

inte samlat dörröppnare svenska miljö-utnyttjas sättett som
Miljöteknikföretag har och har haft hemma-teknikföretag. storen

infrastrukturinvesteringar ständigt förändradmarknad stora samtpga.
lagstiftning, vilket skapat incitament för utlandsexpansion.svaga en

finns inlåst kompetens rad områden i kommunert.ex.Det en en
och myndigheter, inte strategisk tillpå kan nyttjas t.ex.som som resurs
konsultföretag konkurrerar världsmarknaden. Ytterligare hindersom
eller hot hårdnande internationell konkurrens.ärsnarare en

inter-Den främsta möjligheten för miüöteknilijöretag ligger i den
nationella miljömarknaden dag beräknad till knappt mil-i 4 000ärsom
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jarder kronor och förväntas med 5-20växa år. Sverige kanprocent per
dra andra länder behövernytta att miljöinvesteringargöraav samma

Sverige redan gjort, miljöinvestering i de ländert.ex. ansökersom som
medlemskap i EU. Den svenska kompetensen ligger i ingenjörs-om

kunnandet skräddarsy lösningar och levereraatt hela Sverigesystem.
har också god kompetens inom management, administration, utbild-
ning och information för flera tekniska försörjningssystem, inomt.ex.
kommunerna. Svenska miljömyndigheters möjlighet sälja sittatt
kunnande utomlands också potential.utgör en

Även världsmarknaden för miljöteknik omfattande, det iär ärom
internationaliseringen de miljödrivna företagen den storaav som
utmaningen och potentialen ligger. Här handlar det varje svensktattom
företag miljöanpassa sin verksamhet, sina produkteratt ochgenom
tjänster kan nå framgång på den internationella marknaden.stor Den
exakta storleken på marknaden för miljödriven affärsutveckling ären
definitionsmässigt svår uppskatta, den starkt växande ochatt ärmen
omfattar de flesta produkter och tjänster, givet de har högtyper av en
miljöprestanda.

Utredningen har inte funnit några specifika hinder för miljödrivna
företag. Möjligheterna på de miljödrivna marknaderna däremotär stora.
Sverige har god tillgång miljöutbildad personal, utveckladeen
instrument för miljöpolicies, miljöcertifiering och miljömärknings-

Växelverkan mellan producenter/konsumenter, hårdasystem. krav vid
offentlig upphandling och utvecklade ekonomiska styrmedel driver
fram efterfrågan på miljöanpassade produkter stärker företagenssom
konkurrenskraft. Nya miljöfonder ökar också tillgången till riskkapital
för miljödrivna företag.

Sveriges komparativa fördelar

En genomgång den svenska resursbasen visar på komparativaav
fördelar inom flera olika områden. Svenska företag har kommit längst i
världen i sin miljöanpassning antal miljöcertifierademäterom man
företag i relation till befolkningen. Nätverksbildningar mellan större
företags miljöchefer har initierats. Agenda 21-arbetet har kommit
mycket långt jämfört med andra länder. Miljökrav ställs vid upphand-
ling i myndigheter, kommuner och landsting. Svensk miljöforskning
intar tätposition på flera områden.en

Sveriges styrka ligger i helhetssyn innebär helt paketatt etten som
tjänster, såsom miljöpolicies, styrmedel, information, utbildning ochav

rådgivning, kan erbjudas. Inom detta område finns kompetens istoren
konsultföretag, myndigheter och kommuner. Sverige har hela system-
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lösningar visa vad gäller hållbara kretslopp för ochatt vattenupp
avfall, materialåtervinning, energi besparingar och effektiviseringar,
byggande och boende Tjänsteföretag kan på mångasamt transporter.

spjutspetsar marknader och allmäntsätt högvara nya en
kompetens beträffande miljödriven affärsutveckling inom näringslivet

också komparativa fördelar.ger

Hur igör andra länderman

Flera utredningens förslag baseras på de metoder andra länderav som
använder för främja sin miljöexport. Danmark har några åratt
lyckats mycket bra i sin etablering Green City Denmark. Huvud-av
ingredienserna nationellt nätverk, med bl.a. företag och kommu-är ett

avancerad databas och professionellt genomförda delegations-ner, en
Green Citys vision kommersiell basis skallär attarrangemang. man

Danmarks nationella och internationella skyltfönster för energi-vara
och miljölösningar för den privata offentligaoch sektorn. På tre
verksamhetsår har haft 208 delegationsbesök istannatman som
genomsnitt 4,5 dagar.

Utredningens förslag

Sverige bör inom det område där Sverige har komparativasatsa störst
fördelar, dvs. inom miljödriven affärsutveckling. Målgruppen för
utredningens förslag återfinns därmed i eller mindre helamer
näringslivet. Alla företag har dock inte kommit lika långt i sin
miljöanpassning produkter och tillverkningsprocesser, några har inteav
påbörjat den, på sikt kommer hela svenska näringslivet attmen
omfattas. Eftersom de företagen ofta kommit längre i detta arbetestörre
koncentreras utredningens förslag hurpå kan underlätta för de småman
och medelstora företagen miljöanpassa och internationalisera sinatt
verksamhet.

Utredningens förslag främst miljödrivna företag detavser men
betyder miljöteknikföretaginte på något exkluderade i deatt sätt är
analyser och förslag utredningen lägger. För miljötekniksektorn handlar
det dock huvudsakligen existerande lösningar.att exporteraom
Regeringen har den september17 1998 anslagit miljoner12 kronor till
Exportrådet för genomföra treårigt med syfte främjaatt ett attprogram

miljöteknikrelaterade och tjänster. föreslåsProgrammetexport av varor
koncentreras till regionalpolitiskt prioriterade regioner i landet.

Eftersom de allvarligaste hindren finns här hemma måste också de
flesta åtgärderna utföras här. Utredningens förslag syftar, sagt,som
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främst till underlätta internationaliseringatt svenska miljödrivnaen av
företag och profilera svenskt miljökunnandeatt internationellt. Här
krävs initialt nationell satsning på kunskapsuppbyggnad hållbaren om
utveckling och miljödriven affärsutveckling, stimulans nätverks-av
byggande och skapande IT-baserad sammanställning denav en av
svenska resursbasen.

För kunna stimulera relevantaatt aktörer till samarbete behövs en
vision, mål och strategi samlas kring. Visionen baserasatt på Sveriges
komparativa fördelar och den förväntade utvecklingen på global nivå.

Vision

År 2005 konkurrerar antal svenska miljödrivna företagett stort
framgångsrikt på den internationella marknaden. De samarbetar
aktivt med andra svenska företag, svenska regioner och kommuner,
myndigheter m.fl. också i strategiska allianser med utländskamen
företag.

Övergripande mål

Ett ekologiskt hållbart Sverige och hållbar utveckling ien
världen.
Förnyelse och tillväxt i den svenska ekonomin.

målSpecifika

Att stimulera småföretag till miljöanpassning och inter-
nationalisering.

företagAtt redan i dag kan öka sinaexporterarsom export-
intäkter miljöanpassning.genom en
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En strategi i 10 punkter

Sverige till miljöföredömegör ett
nationella miljöinsatser i internationellt perspektivsätt ett

kompetensuppbyggnadpå nationellt/internationelltsatsa
stimulera teknologiutveckling och innovation
initiera privata-offentliga partnerskap
genomför demonstrationsprojekt
definiera miljödrivna marknader med tillväxt
utnyttja hela statsapparaten för lansering Sustainableav
Sweden
bygg kunskap konkurrenskraftig finansieringom

10. stimulera nätverksbyggande

"SUCCESS" organisation för realisera visionenatten-

Utredningen föreslår verksamhet i delar:treen
samordnande enhet i Sverige SUCCESS0 en -

nätverk mellan olika aktörer i den svenska resursbasen0
skyltfönster för svenskt miljökunnande i omvärlden0

uppgifter förHuvudsakliga SUCCESS föreslås vara:
nätverksstimulans0
profilering Sustainable Sweden bl.a. avancerade0 av genom
databaser och delegationsbesök
företagsservice
kompetensuppbyggnad omvärldsbevakning och analysgenom

Globalisering flexibilitetoch snabb teknisk utveckling ökar kraven på
i näringslivet. med ökad gradinnovation Utvecklingen för sigoch en av

specialisering. Liberaliseringen den internationella handeln har gjortav
hindren för handel främst utlandetökad inte ligger i påutanatt snarare

inhemska kanaler förmarknaden i form otillräckligaden t.ex.av
kunskapsutbyte. behöver samarbeta i strategiska allianser ellerFöretag
nätverk i dess miljö högskolor, myndigheter, kommuner,t.ex.externa
kunder och leverantörer för komplettera sin kompetens. Detatt egen
samspel kommer till stånd mellan företag och individer, teknikersom
och mjuka faktorer, centralt för tillväxten.är

Studier visar endast tjugofem de svenska företagenatt procent av
arbetar i nätverk och del saknar samarbete med högskolor ochstoren
universitet. finns outnyttjad potential. till sig ochHär Attstor taen
använda teknik och delta i nätverk ställer dock höga kravattny
företagets kompetens. satsning internationell kunskapsinhämt-En
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ning och kontaktskapande samverkan mellan högskolasamt t.ex.
och näringsliv kan Sverige intressanta komparativa fördelar. Detge
handlar få till stånd värdeskapande nätverk och etablerandeattom av
miljöer underlättar lärande, kreativitet och innovationer.som

därförDet särskilt viktigt det initiala arbetet iär SUCCESSatt
koncentreras på kunskapsuppbyggnad och stimulera skapandetatt av
gedigna nationella nätverk på uppbyggnad avanceradesamt en av
databaser och IT-system. Genom stimulera nätverksbildning mellanatt
små och miljödrivna företag, myndigheter, högskolor och univer-stora
sitet, bransch- och miljöorganisationer m.fl. kan nätverk utvecklas med
komplementära kompetenser kan utlandsmarknadenpåsom agera
under beteckningen Sustainable Sweden.

SUCCESS föreslås i nationellt nätverk olikaett ettvara nav av
aktörer. skall profileraMan Sverige det ekologiskt hållbarasom sam-
hället användning begreppet Sustainable Sweden. För attgenom av
detta skall bli framgångsrikt och miljöanpassning verksamheteren av
skall komma till stånd, behövs kompetensuppbyggnad hållbaren om
utveckling och miljödriven affärsutveckling. denna uppgiftFör krävs

nysatsning och uppgiften bör läggas företagsnärapå organisationen en
med miljökompetens, offentligi eller privat regi. samtidigtDet är
viktigt nyttjar befintliga kompetenser i den svenskaatt man resurs-
basen.

SUCCESS föreslås därför självständig enhet med separatvara en
budget och styrelse i befintlig företagsnära myndighet med miljö-en
kompetens, Miljöteknikdelegationen, Naturvårdsverket,NUTEK,t.ex.
eller i lämplig organisation med miljödrivenarbetaren annan som
affärsutveckling. Utredningen föreslår också alla etablerade offent-att
liga kanaler inom utlandstjänsten och hela statsapparaten skall kunna
utnyttjas för svenska företag i sin internationalisering skall kunnaatt
dra svensk satsning den globala miljömarknaden. Detnytta av en
finns antal organisationer inom utlandsverksamheten kanett stort som
verka för detta syfte. Kunskapsinhämtning kan ske Sverigesgenom
Tekniska Attachéer STATT, exportfrämjande insatser Export-genom
rådet, skyltfönster för svenska miljöanpassade produkter och tjänster
kan inrättas på ambassaderUD:s som också på vissa platser börev.
förstärkas med miljökunnig personal. Sidas verksamhet i u-länder och
andra främjandeorganisationers insatser föreslås också samverka med
SUCCESS verksamhet.

Utredningen föreslår SUCCESS skall för allaöppetatt oavsettvara
miljödrivet företag, miljöteknikföretag, konsultföretagär ettom man

eller kommuner/annan aktör. inträdeskostnad bör förEn skapatas ut att
Som medlem får medlemsprofilerad informationengagemang. man om

marknadsmöjligheter eller teknikutvecklingen på miljöområdet.t.ex.
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Nätverket har logotyp SUCCESS Sustainable Swedenen gemensam -
kan användas vid marknadsföring. Samtliga medlemmar finns medsom

i databas och broschyrer blir länkade i IT-systemet. Avanceradesamt
databaser skall fram ochSUCCESS skall tillgängliga allapåtas av vara
ambassader och övrig utlandsrepresentation. Möjligheter att ta emot
och professionella delegationsbesök måste också finnas.arrangera
Uppdragsverksamhet föreslåsi SUCCESS tillåtas, får inte inkräktamen

basverksamheten.på Små och medelstora företags behov skall alltid
prioriteras.

Kostnaderna för utredningens förslag beräknas till miljoner30ca
kronor år i år, där tredjedel går till nätverksstimulans,treper en en
tredjedel profileringtill "Sustainable Sweden och tillrestenav per-
sonalkostnader. offentligaDe medlen, för perioden beräknassom

till miljoner kronor,uppgå 64 bör komma främst från Närings- och
handelsdepartementet och Miljödepartementet och projekt-ettvara

föranslag år. Medel förväntas också komma från de aktörertre som
blir medlemmar i SUCCESS medlemsavgifter ochgenom ev. upp-
dragsverksamhet.

utgångsläget skallI SUCCESS verka pådrivande och samordnande
för koppla olika aktörer i den svenska resursbasen. Efteratt samman
hand knyts allt fler aktörer till nätverket, stimuleras till organisksom
tillväxt och kanSUCCESS successivt övergå till endastatt vara en
stödjande funktion. Med tiden allt fler funktionerstrategiskaövertas av

självaaktörerna och på sikt, antalet aktörer ökat och nätverkennär är
utbredda, kan i avvecklas ochSUCCESSstatens ansvaretengagemang
övergå till eller flera regionala aktörer. Målet under den på-är atten
följande treårsperioden, 2002-2004, minskasuccessivt statens engage-

eftersom offentligade åtagandena med nätverksstimulans ochmang
kompetenshöjande åtgärder under denna period beräknas kunna

Övrig verksamhetavslutas. inom SUCCESS, såsom databaser m.m.,
beräknas under period bli självfinansierande och kan övergå tillsamma

aktörer.privata
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Inledning1

Direktivens1

uppgiftUtredningens har varit föreslå samlad strategi ochatt en
handlingsplan för främja tjänster och produkter inomatt export av
miljösektorn. Uppdraget formuleras i direktiven Möjligheter ochsom

förhinder ökad tjänster och inom miljösektom. Iexport av varor
direktiven bl.a. utredaren skall dra slutsatser de studier ochattanges av

arbete redan gjortsdet de initiativ redan tagits påsamtsom av som
området. Enligt direktiven behovet insats förär attav en gemensam

marknadsföra svensk produktersamordna och tjänster ochexport av
miljösektorn uttalat bland de företag verksamma inominom ärsom

Utredaren skall hitta former för fylla detta behov. Vidareområdet. att
förslag hur främst och medelstoraskall utredningen på de småge

och skallföretagens tjänster produkter inom miljösektornexport av
kanunderlättas och vilket detta ske.sätt

Miljöexportutredningen,Utredningen har antagit villnamnet men
perspektiv inter-vikten utvidgat ökadbetona Enett export.av

utlandsverksamhet nödvändig, dvs. därnationalisering ökad i stort är
samverkan mellan landetskunskaps- och kompetensuppbyggnad,

ochaktörer långsiktighet krävs kapitel 1.4.se
miljöteknik-Utredningens arbete omfattar direktiven bådeenligt

hela näringslivetföretag och miljödrivna företag, eller mindredvs. mer
Alla företag har inteförutom direkt miljöstörande verksamheter.

påbörjat den,kommit lika långt i sin miljöanpassning, några har inte
sikt kommer miljösektorn omfatta hela svenska närings-på attmen

någon miljösektorlivet. Därmed det inte meningsfulltär att prata om
Uppdraget omformulerasmiljöanpassat svenskt näringsliv.utan ettom

hinder för inter-därför till Kartläggning möjligheter och enav
näringsliv. Utredaren skallnationalisering svenskt miljöanpassatettav

direktiven den oktoberenligt avsluta sitt arbete 1 1998.senast

3 Kommittédirektiven återfinns betänkandet.i slutet av
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1.2 Utredningens genomförande

Utredningen har koncentrerat arbetet och förslagen hur kanman
främja internationalisering svenskt miljöanpassat näringslivetten av
och i vilken organisatorisk form detta bör ske. Efter kartläggningen av
hinder och möjligheter läggs vision, mål, och strategi fram. Förslag ges
på hur identifierade hinder kan reduceras och hur kan förstärkaman
möjligheterna för underlätta internationaliseringatt svenskt miljö-en av

näringsliv. Förslag ocksåanpassat hur pågående regionala ochges
nationella insatser kan samordnas och effektiva.göras mer

På uppdrag utredningen har två olika kartläggningar genomförtsav
för få genomlysning denatt svenska resursbasen och för fåen attav en
uppfattning potentialen för internationalisering inom miljödrivnaom en
branscher. Svenska komparativa fördelar beskrivs hållbarhets-ettur
perspektiv för anknyta till det internationella arbetetatt för hållbaren
utveckling och den svenska politiska inriktningen det ekologisktmot
hållbara samhället.

Slutsatser har också dragits befintligt material. Enav samman-
ställning har gjorts några andra länders bedömning efterfrågan påav av
renodlad miljöteknik och efterfrågan på miljöanpassad teknik. Utred-
ningen har också studerat några de initiativ tagits i andra länderav som
för särskilt främja inom miljöteknik.att Utredningen harexport genom-
fört studiebesök miljöexportfrämjande organisationer i Danmark,
USA och Storbritannien.

Utredningen har bildat med myndigheter ochexpertgruppen
organisationer och referensgrupp med näringslivsrepresentanter13en
från olika branscher. På så har kontakt med detsätt statliganäraen
exportfrämjandet och biståndet, med miljö- och företagsnära
myndigheter, näringslivet och dess organisationer varit möjlig.samt

Efter veckors arbete, den 15 april, lämnades utkast till del-ettsex
betänkande till Närings- och handelsdepartementet förstaettsom
underlag. Departementet återkom med synpunkter den 28 maj, efter det

arbetsdokumentet varit på kortremissatt hos några olika aktörer.
Sammanfattningsvis bedömningen förslaget för omfattandeattvar var
och kostsamt, ingen organisation skall inrättas.samt att Utredningenny
hade också departementensövertro förmåga, menadeen man.
Rekommendationen till utredningen därför komma med förslag iattvar
riktning befintlig organisation,mot att Exportrådet, visstt.ex.ge etten
mindre finansiellt tillskott och begränsa satsningarna till denatt
renodlade miljötekniksektorn.
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Disposition betänkandet1.3 av

Efter detta inledande kapitel listas de möjligheter och hinder harsom
identifierats för ökad internationalisering miljöanpassatetten av

Utifrån detta i kapitel vision,svenskt näringsliv i kapitel 3ges en
mål och strategi i tio punkter. Huvudförslagen åter-övergripande en

efterföljande fyra kapitlen faktadelar medi kapitelfinns De är
och svenskasvenska resursbasen i kapitelbeskrivningar den 5 avav

kapitel identifieras tillväxtmark-komparativa fördelar i kapitel 7I
andra ländersvärldsmarknaden. beskrivning någranader på En av

miljöområdet i kapitel Förslag påexportfrämjande insatser ges
Redovisningförslag finansieras finns i kapitelhur utredningens kan

kapitelkonsekvenser utredningens förslag i 10. Igörs separatenavav
faktablad, aktörer i dag arbetarbilaga till utredningen beskrivs, i som

näringslivet.miljödriven affärsutveckling imed underlättaatt en

Definitioner1

betonas.utvidgat perspektiv FörInledningsvis måste export attett
konkurrenskraft baserad påekonomin krävs ökadstärka den svenska en

samverkan mellan landetskompetensuppbyggnad,kunskaps- och
utlands-internationalisering ökadlångsiktighet. ökadaktörer Ensamt

varvid internationellt samarbeteockså nödvändig,verksamhet i stort är
nyckelfaktor.är en

hela miljö-skall utredningens arbete omfattaEnligt direktiven
fore-miljöteknikföretag och miljödrivnabåde renodladesektorn, dvs.

kommittédirektiven:definitioner iFöljandetag. ges
tillhandahållamiüöteknikföretag: arbetar medrenodlade att-

reningsteknik, återvinning,gäller bl.a.och utrustning vadtjänster
energiteknik. Verksam-emissionsmätningar ochavfall,hantering av

miljöskydd och miljöåtgärder.direkt påheten bygger
verksamhet dearbetar medmiljödrivna företag änannanen-

viktig driv-miljöteknikföretagen har miljöfrågorrenodlade som enmen
marknadsföring, dvs.produktutvecklingkraft sin ochi samt enprocess-

bl.a. eko-affärsutveckling miljöanpassning drivsmiljödriven där av
nomiska hänsyn.

eller mindreutredningens förslag återfinns iMålgruppen för mer
långt i sin miljö-företag har inte kommit likahela näringslivet. Alla

intenågra harprodukter och tillverkningsprocessenanpassning av
svenska näringslivetsikt kommer helapåbörjat den, på attmen

4 Utredningens tillägg.
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omfattas. Eftersom de företagen ofta kommit längrestörre i detta arbete
koncentreras utredningens förslag hur kan underlätta för de småman
och medelstora företagen. För tydliggöra definitionerna nedanatt ges

karakterisering respektive kategori, eftersom det faktiskt inteen av
finns någon vedertagen definition dessa båda begrepp.av

Tabell Karakterisering renodlade miljöteknikföretag respektiveav
miljödrivna företag. 5

Renodlade Miljödrivna företag
miljöteknikföretag
Företag arbetar direkt med Företag i verksamhetsom annan
miljöåtgärder. med miljöfrågor viktigsom en

drivkraft.
Företag baserar sin verk- Företag använder miljö-som som
samhet på andras utsläpp. frågan konkurrens-ettsom

medel.
Konkurrerar med olika Konkurrerar med andra, mer
tekniska lösningar och pris eller mindre miljöanpassade

med hjälp produkterän och tjänster.snarare av
miljöfrågan sådan.som
Myndighetskrav och produ- Marknadskrav, i samspel med

de driv- myndighetskrav,är decentansvar största är största
krafterna. drivkrafterna.
Ofta städning efter och analys högI grad förebyggande

andras miljömiss- arbete.av
lyckanden 73 33end-of-pipe-

,
lösningar vanliga.är
En väl definierad Finns i princip i alla branscher,grupp av
företag. tillhandahåller produktersom

och tjänster med hög miljö-
prestanda.

utredningenI används också miljöanpassad teknik vilkettermen
inkluderar teknik, tjänster och metoder för minska risken föratt att
negativ miljöpåverkan uppstår minimera och energiförbruk-resurs-
ning, minskat avfall, användning miljöanpassade ochämnenav
material i produkter, har miljöförbättrandesamtprocesser som egen-
skaper. Renodlaa miljöteknik reningsteknik och tjänster syftarär som
till hand utsläpp, föroreningar och avfall.att ta om

5 Källa: Miljödriven teknikutveckling, Ingenjörsvetenskapsakademien IVA,
1996, och kompletteringar.egna
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förändringsarbete miljöområdet pågår i dagMycket det somav
skallvision ekologiskt hållbart samhälle. Sverigepräglas ettav en om

hållbar utveckling och regeringensföregångsland i ekologisktbli ett
skall leva i samhälle där de miljö-mål generationnästaär ett storaatt

hållbart sustainable inget entydigtproblemen lösta. Begreppet ärär
heller det. Hållbar utvecklingoch kan och bör kanske intebegrepp vara

miljöledningssystem eller miljömärkning.något bara Detänär mer
flyttasomställning och måletfinns inget definierat slutmål i sådanen

ihela tiden framåt.
Brundtlands-den definition iUtredningens utgångspunkt är gessom

utvecklingrapport°: hållbar utvecklingkommissionens En är somen
generationerskommandetillgodoser behov i dagvåra äventyraattutan

utredningens arbetesina. förmöjligheter tillgodose Inom äratt ramen
åsyftas.hållbara dimensionenuteslutande den ekologisktdet som
företag medoch medelstorahar främst inriktats på småArbetet

kronor för småkronor miljoneromsättning till miljoner 50250upp
företagentill i små.och med antal anställda 250 0-10 De ärstoraupp

strategiskt samarbeteidock viktiga mångapå sätt, partner ettt.ex. som
i sådantmarknad, och inkluderasföregångare påeller ettsom en

perspektiv.

6 framtid,Vår 1987.gemensamma
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i 2 Möjligheter och hinder för eni

internationalisering svensktettav

miljöanpassat näringsliv

2.1 Bakgrund

Ekonomin blir alltmer global. Världshandeln ökar betydligt snabbare än
flestade länders BNP. Råvaror, tjänster och produkter säljs ofta på en

global marknad. Den svenska ekonomin sammanflätad medär nära
ekonomin i de övriga EU-länderna i sin blir alltmertursom samman-
flätad med andra världsdelars ekonomi. Miljöföroreningama känner
inga nationsgränser och Sverige påverkas särskilt utsläppen iav norra

DärförEuropa. utvidgningEUzs viktig för den svenskaär österut
miljön. kanDen samtidigt skapa affärsmöjligheter för svenskt närings-
liv.

Förmågan till förnyelse och anpassningar till snabba omvärlds-
förändringar i dag central för företags konkurrenskraft.är Miljö-ett
anpassning viktig del för svenska företags konkurrensförmågaär påen
världsmarknaden och deras förmåga allmänt klara sig. Fleraatt rent
Företag har också sedan länge upptäckt hänsyn till miljön utgöratt en
affärsmöjlighet. konkretaDet miljöarbetet ofta- inte alltidär men -

med effektivare användning råvaror och energi.synonymt Detav
innebär resursâtgången producerad enhet minskar vilket i sinatt turper
kan öka lönsamheten.

Svenskt näringsliv kan stärka sin konkurrenskraft miljö-genom en
driven affärsutveckling. omställningEn det svenska samhället tillav
ekologisk hållbarhet ökad trovärdighet sådan profil samtidigtger en

omställningen sigi stabil hemmamarknad vilket behövs försom ger en
utveckla industriella idéer till kommersiell mognad. På såatt sättnya

kan ekologisk omställning bli bärare tillväxt och öka förutsätt-en av
ningarna för sysselsättning och välfärd.

harDet med tydlighet framkommit under utredningens arbetestor
renodlade miljöteknikföretag och miljödrivna företag har vitt skildaatt

förutsättningar, behov, hinder och möjligheter, båda kate-trots att
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gorierna arbetar med miljöfrågor. flestaDe hindren är gemensamma
medan de flesta möjligheterna finns för miljödrivna företag.

Sverige har lång tradition och värdet den totalaexporten av av
uppgår till 630 miljarder kronorexporten 1997. Sveriges relativaca

ställning på miljöteknikområdet försvagas. Enligt EU-ut attser en
studie Sverige nettoimportörär renodlad miljöteknik, medan fleraav
andra länder såsom Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Danmark,
är Detta inte tillfredsställandenettoexportörer. är i land medett
traditionellt miljökunnande och internationelltstort miljörykte.ett gott

Samtidigt miljöanpassningväxer allvar fram viktigsom en
konkurrensfaktor världsmarknaden, vilket sannolikt kommer att ge
allt fler betydande konkurrensfördelar på sikt. därförDet väsentligtär

från svensk sida konsekvent sigatt uppgiften ökatarman attmer an
utvecklingskraften detta område, for bättre miljö såväl för etten som

konkurrenskraftigt näringsliv, vilket sikt kanmer export-generera
somintäkter och ekonomisk tillväxt leder till sysselsättning och en

uthållig välfärd.

2.2 Möjligheter

2.2. l Världsmarknaden

Marknaden för renodlad miljöteknik i dag beräknad till knappt 000är 4
miljarder kronor och förväntas till 6 000 miljarder kronor till årväxa ca

Åttio2010. världsmarknaden finns i OECD-länderna. Allaprocent av
bedömningar tyder tillväxt med år.75-20 Sverigeprocent per som
länge haft offensiv miljöpolitik och gjort infrastruktursats-storaen
ningar kan dra andra länder behöver införa sådantnytta attav som
Sverige redan gjort. tydligtEtt exempel detta de insatserär enorma

behöver i kandidatländerna till förgöras EU länderna skallattsom
uppfylla allaEU:s miljöregler. Drygt miljarder20 ECU finns avsatta
för underlätta övergång till EU-standard miljöområdet,att en
vilket gigantisk möjlighetär förstärks den geografiskaen som av
närheten.

Marknadens storlek för miljödrivna företags produkter och tjänster
defmitionsmässigt svårär uppskatta, den starkt växandeatt ärmen

Sverige har faktisk möjlighet öka sina marknadsandelaratten

7Utförligare beskrivning återfinns i kapitel
8Utförligare beskrivning återfinns i kapitel 7.2.
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väsentligt på denna marknad i såväl u-länder i takt med attsom
marknaden kommer allt starkare kundkrav miljö-att styras av
anpassning produkter och tjänster. snabbareJu svenskt näringslivav

sig till dessa marknadskrav, desto chansen till inter-större äranpassar
nationell framgång och exportintäkter.

dettaI sammanhang det också viktigt framhålla betydelsenär att av
nischmarknader, där små och medelstora företag har goda möjligheter

hävda sig. På snabbväxande marknader förstärks naturligtvis dennaatt
möjlighet. Genom söka strategiska svenska elleratt t.ex. partners
utländska storföretag, eller marknadsledande lokala partners kan små
företag lättare nå på marknader ligger långt bort och oftastut som som
kräver för bearbetning.stora resurser

2.2.2 Kompetens och erfarenhet

Sverige förstade länderna inse miljöns betydelse förett att storavar av
den framtida samhällsutvecklingen och sedan 1960-talet har mycket
hänt inom miljöteknikområdet. Sverige gjorde omfattande investeringar

luftsidan,och erfarenhet och referens-t.ex. vatten- som gav
anläggningar. satsningarDessa skapade försprång och rykteett ett gott
utomlands för svenska mil jöteknikforetag. Försprånget emellertid tillär

del inhämtat flera andra länder.stor av
Den svenska kompetensen ligger i dag ofta i ingenjörskunnande att

skräddarsy lösningar efter kundens behov med hjälp standard-av
komponenter, liksom leverera hela Sverige har godatt system. en
kompetens inom administration, utbildning och informa-management,
tion för många tekniska försörjningssystem, inom kommunerna.t.ex.

finnsDet åter unik historisk möjlighet; denna gångnu en
världsmarknaden för nziljödrivna företags produkter och tjänster.
Sveriges styrka på dessa marknader åter igen helhetssynär en som
innebär helt paket miljöpolicies, styrmedel, information,att ett av
utbildning, rådgivning kan erbjudas. detta område finnsInomosv. en

svensk kompetens kan utvecklas till komparativa fördelar forstor som
miljödrivnasvenska företag på världsmarknaden kapitelse 6.

2.2.3 Statliga styrmedel

Miljölagstiftningen har otvetydigt haft betydelse for miljöteknik-stor
utvecklingen och för minska utsläppen till luft och deatt vatten senaste

åren. de länder30 I inte kommit lika långt det viktigt skapaär attsom
samarbete mellan miljömyndigheter Naturvårdsverketnära ochett som
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Kemikalieinspektionen och motsvarande myndigheter i andra länder för
driva på lagstiftningsarbetet, vilket indirekt kan främjaatt export av

både svensk renodlad miljöteknik och miljöanpassade produkter och
tjänster.

Ekonomiska styrmedel, offentlig upphandling, teknikupphandling
m.fl. har avgörande betydelse för produktionskostnader ocksåen men
försäljning och efterfrågan på miljödrivna företags produkter ochav

Ekonomiskt stöd till investeringartjänster. har också betydelse för
utvecklingen flera miljödrivna marknader. Subventioner till miljö-av
skadliga delar bransch kan indirekt försämra konkurrens-av en
förutsättningarna för miljödriven bransch. På motsvarande sätten
innebär ökade skatter på utsläpp, energi och råvaror företag medatt
hög miljöprestanda och hög resurseffektivitet konkurren-gynnas

bekostnad.ternas

Övrigt2.2.4

Branschorganisationemas nätverk och kompetens viktiga förär att
driva på miljöutvecklingen. Miljöledningssystem och miljövarudeklara-
tioner spelar viktig förroll och driva utvecklingenatt starta mot etten
miljöanpassat näringsliv på strukturerat Nätverk viktigsätt. utgörett en
tillgång för påverka beslut miljöskäl eller värderingar hos denatt av
allmänna opinionen. takt medI allt fler företag får sin utkomst frånatt
miljöprofilerade produkter och miljöinvesteringarna ökar i betydelse,
ökar incitamenten försöka påverka omvärldsfaktorema iatt gynnsam
riktning.

utbyteDet sker mellan miljögrupper i olika länder påverkarsom
indirekt Sveriges möjligheter sälja tjänster och produkter. Dennaatt
påverkan kan både positiv och negativ beroende på hur miljö-vara
organisationer och svenska konsumenter värderar den svenska
lösningen. Starka konsumenter/kunder hemmamarknaden är en
mycket viktig framgångsfaktor. Exempel områdenpå där detta har
kommit till uttryck exempelvis vissa vattenkraftsprojekt i utveck-är
lingsländer negativ exportpåverkan och för tillexport av papper
Västtyskland positiv exportpåverkan.

miljöfonderFramväxten grönt sparande och det ökandeav
intresset från finansanalytiker integrera miljöaspekter företags-vidatt
värderingar, bör påverka tillgången på riskvilligt kapital för företag
med höga ambitioner på miljöområdet.
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2.3 Hinder och länkarsvaga

2.3.1 Strukturella hinder

allvarligasteDe hindren för båda kategorierna företag ärav
och strukturella. Sverige har medelstora företag ochgemensamma

många små, företag. Statistiken visar medelstoraexportmogna att
företag intemationaliseras högrei utsträckning små. De mindreän
företagen inte på redoär gå på exportmarknadensätt ochatt utsamma
det endast alla små företagär i dag säljerett tillprocentpar av som
utlandet. Med få medelstora företag också basen för exportmognaär
företag liten.

pågåendeDen globaliseringen skapar dessutom kon-extremen
kurrenssituation kräver strategiskt samarbete mellan företag på densom
internationella Detta inte speciellt förekommande dag,är iarenan.
åtminstone inte bland småföretagen. Samtidigt visar enkätunder-en
sökning°, IVL och Windbome International har gjort, attsom
småföretagen detta de viktigaste faktorerna för lyckasattser som en av

denpå internationella marknaden.
Offentligt stöd till branschforskningsinstitut i Sverige mindreär än

det stöd utgår till branschforskningsinstitut andrai länder.som
Eftersom småföretag generellt inte har någon naturlig kontakt med
högskolan blir kunskapsöverföringen mindre forskning sker iän om
branschforskningsinstitut befinner sig företagen. Ennärmaresom
jämförelse mellan ochSverige Finland visar i Sverige gårt.ex. att
22 total offentlig FoU-budget till högskolor och universitetprocent av
och 2 till industriforslmingsinstituten. FinlandI går 20procent procent
till vardera.

Ett viktigt område handelshinder olika slag, högaärannat t.ex.av
tullar på miljöteknik mellan länder. Nolltullar på miljöteknikprodukter
och tjänster med hög miljöprestanda skulle innebära lägre priser och
därmed snabbare spridning modern miljöteknik. lederDet i sinen av

mindre föroreningartill och bättre globaltur milj ö.en
ytterligare hinder förEtt miljöteknilçföretagen traditionellär en

fokusering på hemmamarknaden. En orsak historisk inhemskär storen
efterfrågan svenska infrastrukturinvesteringar och pådrivandeen
miljölagstiftning.

° Miljötekniska företag i Sverige förslag till strategiskt åtgärdsprogram, en-
förstudie, 1997.
° Institutet for Luftvårdsforskning.Vatten- och
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marknadsföringochsamarbete2.3.2 Begränsat av

miljsvensk

bristfälligdet svenskasvaghetema ide ärEn systemetstörstaav
sektor fåoch offentligoch mellan privatföretag emellansamverkan

tjugofem deendastStudier visarnätverk.eller inga procentatt av
saknar samarbeteoch delarbetar nätverkföretagen isvenska storen

densaknar också iuniversitet. Sverigehögskolor ochmed stort typ av
och företagkommunerDanmark, därfinner isamarbete t.ex.mansom

miljö-danskainternationaliseringunderlättaförsamverkar att aven
företag.

exportfrämjandeandra ländersnågragenomgångUtredningens av
och helaavancerade databaseranvänderländerdessametoder visar att

miljöföretaglandetsför stödjametodisktstatsapparaten på sätt attett
ochfinns i Sverigestrategi intesådan medvetenkapitel 8. Någonse

speciellt aktivallmänhet inte varithar iutlandsrepresentationsvensk
svenska företag.for stödjaatt

den svenskasammanhållen presentationfinns ingenDet av
svenskadenkartläggningsarbetemiljösidan. Detresursbasen på av

avloppssidanför ochmiljöteknikområdetresursbasen på vatten- som
lovvärt,kapitel 5.4påbörjat seProjektexportsekretariat ärUD:s men

och företag.milj ödrivna lösningarmedkompletterasbehöver
utsträckning inågonutnyttjas imöjlighet inte störreEn somannan

vidmiljökunnande inter-svensktpresentationeraktivadag är av
Sverigepresentationer.och andraseminariernationella symposier,

inlåst kompetensKompetensbrist och2.3.3

och internationellomvärldskunskapbegränsadsmåföretag harFlertalet
handel ochinternationellkunskaperpraktiskadvs.kompetens, t.ex.om
teknologi-ochfrämmande kulturerförståelse förmarknadsföring, samt

frånför småföretag,finnshjälpsamhällsutvecklingen där. Denoch som
begränsadekan, med denavgiftsbelagd ochoftastExportrådet, ärt.ex.

högrenågonutnyttjas iofta har, intesmåföretagenbetalningsförrnåga
utsträckning.

tilldirekt vänder siginformationspecifikdagfinns i ingenDet som
från bådeinformationallmänfinns detföretagen, däremotmindrede

ochlVLzsAttachéer STATT.Tekniskaoch SverigesExportrådet
läserenkätundersökning småföretag intevisadeWindbomes att

eftersom denutsträckning,omvärldsbevakning i någonSTATT:s större

" Se fotnot
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begränsad till vissaär länder och inte kontinuerlig bevakningrymmer
på området. Det svårt förär litet företagett sinsättaatt egen
produkt/produktion i relation till omvärldens. Exportrådets information

inriktadär på kunder blandmest företag ochstörre de flesta
småföretagen har haft liten eller ingen kontakt med Exportrådet.

Många företag har bristfällig kunskap hur internationellom upp-
handling går till. finnsDet möjlighet för företag via Internet redaatt ta
på vilka projekt planeras, det ofta alltför tidskrävandeär försom men

enskilt företag följa. Det krävsett någonatt och paketeraratt sorterar
informationen för den skall bli lättillgänglig.att Dessutom är närvaro
och kontaktskapande i den lilla skalan de viktigaste faktorerna fören av

nå framgång.att
|Ett ytterligare hinder för miljötekniksektorn den inlästaär

kompetens och det miljötekniska kunnande finns i myndigheter,som
kommuner, kommunala bolag och affärsdrivande verk. kommu-Den
nala kompetensen borde kunna användas internationellt som en
strategisk dessa aktörer kant.ex. underleveran-attresurs, agera som

till svenska företag på dentörer internationella marknaden. Kommunala
bolag skall verka för kommunens bästa och sälja sin kompetens iatt
utlandsprojekt ligger normalt utanför kämintresset. Kommunal-sett
lagen tillåter i dag inte kommunernas kompetens nyttjas i sådanaatt
sammanhang.

2.3.4 Bristande samband mellan miljötjänster och
milj öteknikexport

dagslägetI kan inte de framgångsrika svenska konsultföretagenmest
främst för tekniskt relaterade miljötjänster, viss utlands-trots
expansion, sig med de framgångsrikamäta konkurrenterna imest t.ex.
Danmark och Finland. En anledning båda länderna harär väl-att
utvecklade för stöd till övergripande,system strategiskagemensamma,
insatser, där konsultbolag ofta fungerar spjutspets på intressantasom
marknader. I Finland stödjer konsultföretag för dessa skallstaten att
kunna fungera spjutspetsar och strategisk för öppnaattsom resurs nya
marknader för finska leverantörer utrustning och anläggningar. Detav

vanligt finskaär myndigheter bidrar till feasibilityatt studies vid
utforrnandet internationella projekt.av

Konsulters roll i omvärlden dörröppnare gäller främst närsom
konsulten beställarens ombud och kanär påverka vilka inköp skallsom

tjänster ochgöras Att jämförelse med degörasystem.av varor, storaen
konsultföretagen från övriga Europa, många i länder med kolonial
bakgrund, inte helt rättvist då dessaär traditionellt har lättare att
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uppträda beställarens ombud, och i denna roll kan rekommenderasom
leverantörer och utrustning från det landet.egna

Finansiering2.3.5

enkätundersökningoch WindbornesIVL visar tillgång till kapitalatt
för produktutveckling och internationalisering/marknadsföring är en
starkt hämmande faktor. också förDet svårt små och medelstoraär
företag hitta och nyttja utomlands inom de bilaterala ochatt pengar
multilaterala fmansieringsorganen.

Utredningens2.4 överväganden och förslag

Möjligheter:
Sverige de första länderna inse miljöns betydelseett att storavar av
för den framtida samhällsutvecklingen vilket skapade försprångett
och utomlandsrykte för svenska miljöteknikföretag. Dettaett gott
försprång i inhämtat andra länder. behovEttär stort enormtnu av
och efterfrågan ändå världsmarknaden för miljöteknik tillgörstor

möjlighet, framför allt för systemlösningar.svenskaen
fas, miljödriven affärsutveckling, har SverigeI nästa ännu en

världsmarknaden förhistorisk möjlighet marknadsandelar påatt ta
förstärksmiljöanpassade produkter och tjänster. möjlighetDenna av

hållbart samhälle iden påbörjade omställningen till ekologisktett
Sverige.

väl till beträffande miljö-Svenska företag ligger internationellt
anpassning produkter, och tjänster.av processer
Sveriges styrka helhetssyn innebär helt paketär att etten som av

rådgivningmiljöpolicies, styrmedel, information, utbildning, osv.
kan finns kompetens i landet.erbjudas. detta områdeInom storen

tillgång till miljöutbildad personal, utvecklade instrument förStor
miljöcertifiering miljömärkningssystem.miljöpolicies, och

fram efterfråganVäxelverkan producenter/konsumenter driversom
på miljöanpassade produkter.

ekonomiskaHårda vid offentlig upphandling och utveckladekrav
miljödrivna företagsstyrmedel pådrivande kan stärkaärsom

konkurrenskraft.
Miljöfonder ökar till riskkapital för miljödrivna företag.tillgången

12Se fotnot
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Hinder:
Sverige har få medelstora företag Småföretagenmånga små.men
har dock för sig begränsade förutsättningar för intemationalise-var
ring.

dag samarbete/nätverkande bristfälligtI små företag emellan ochär
mellan privat och offentlig sektor.
Avsaknad samlat nyttjande hela statsapparaten, samtidigtettav av

svensk utlandsrepresentation allmänheti inte har varit specielltsom
aktiv för stödja svenska företag.att

samlad profileringIngen svenskt miljökunnande har gjorts.4. Deav
inriktatinitiativ hartagits främst sig på miljöteknikområdet.som

Kompetensbrist småföretagi i allmänhet hållbar utveckling,om
miljöstyrd affärsutveckling, marknadsföringinternationell och språk

m.m.
Liten kunskapsöverföring till de små företagen marknadsmöjlig-om
heter etc.

för produktutveckling,Begränsad tillgång hos småföretag till kapital
internationalisering och marknadsföring.

infra-hemmamarknad för miljöteknikföretagStor storap.g.a.
struktursatsningar och ständigt förändrad lagstiftning har minskat
incitamenten för internationalisering.

dörröppnareKonsultföretag utnyttjas inte samlat åt9. sättett som
svenska mil jöteknikföretag.

Eftersom och strukturella måstede allvarligaste hindren nationellaär
flesta utföras möjligheternaockså de åtgärderna här hemma. Då är

företag under Möjligheterfler och för miljödrivna pkt 2-8större
dockinom detta område, vilketbör satsningarna koncentrerasovan,

miljöteknikföretag utesluts.inte betyder att

18-55243





ochmål 35Vision, strategiSOU 1998:118

strategisamladmål ochVision,3 en

ekologiskttillskall ställasSverigebestämthar ettRegeringen att om
näringslivetför dettaförutsättningsamhälle. ärhållbart En att

närings-miljöanpassadedetinternationaliseringmiljöanpassas. En av
ochsvenska tjänsterförsäljningökadleda tillsedanlivet kan av

Sverigeekonomintillväxt ikan denutomlands, vilketprodukter somge
bordeSverigeuppnås.skall kunnauthållig välfärdförbehöver att en

miljöanpassadeframtidensanvändningenföregångare idärför avvara
teknologier ochutvecklamålmedvetetlandteknik, satsar attett som

kunnasyfteockså iinhemskt behovbara förmetoder inte attutan
ochsamarbetekrävervärlden.delar Dettaandratillexporteras av

kunnaplan.alla Föraktörersvenskanätverkande mellan att
vision ochbehövstill samarbeteaktörerrelevantastimulera enen

kring.samlasstrategi att
detföretagmiljödrivnafrämstförslagUtredningens menavser

i deexkluderademiljöteknikföretag något sätt ärbetyder inte att
handlarmiljötekniksektornutredningen lägger. Förförslaganalyser och

lösningar.existerandehuvudsakligendockdet att exporteraom
tillmiljoner kronoranslagit 12september 1998har denRegeringen 17

främjasyftemedgenomföra treårigtExportrådet för attettatt program
föreslåsoch tjänster. Programmetmiljöteknikrelateradeexport varorav

landet.regioner iprioriteraderegionalpolitiskttillkoncentreras
inter-underlättatillsyftar främstförslagUtredningens att en

svensktprofileraochmiljödrivna företagsvenskanationalisering attav
hindren finnsde allvarligasteEftersominternationellt.miljökunnande

utföras här. Föråtgärdernaflestaockså de attmåstehemmahär
möjligheter krävsföretagensde miljödrivnaoch stärkahinderreducera

utvecklinghållbarkunskapsuppbyggnadnationell satsning omen
nätverksbyggandestimulansaffärsutveckling,miljödriven samtoch av

svenskadensammanställningIT-baseradskapande resurs-avav en
delegationsbesök.förförutsättningarochbasen

kan iförespråkarutredningenoch satsningarbetsmetodikDen som
bioteknik,ochområden, ITandraomfattaskede också t.ex.ett senare

specifika. Detbetraktaskanmiljöområdetmedi likhet somsom
spelaframtidsområden kaninom dessaär att staten engemensamma

värdeskapandeskapakoordinerande roll förkatalytisk och att processer
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och nätverk, i sin kan leda till framgång denpå internationellatursom
marknaden.

3.1 Vision och mål

Vision

År konkurrerar2005 antal svenska miljödrivna företagett stort
framgångsrikt på den internationella marknaden. De samarbetar
aktivt med andra svenska företag, svenska regioner och kommuner,
myndigheter m.fl. också i strategiska allianser med utländskamen
företag.

Övergripande mål

ekologisktEtt hållbart Sverige och hållbar utveckling ien
världen.
Förnyelse och tillväxt i den svenska ekonomin.

målSpecifika

stimuleraAtt småföretag till miljöanpassning och inter-
nationalisering.

företagAtt redan i dag kan öka sinaexporterar export-som
intäkter miljöanpassning.genom en

3.2 strategi iEn 10 punkter

Strategin utgår från identifierade svagheter och syftar främst till att
stärka möjligheterna. varje strategipunktFör bör delmål, tids- och
handlingsplaner dockDetta inte utredningens uppgiftsättas är utanupp.
faller under den organisation utredningen föreslår för genomföraatt
utredningens förslag se kapitel Under4. varje strategipunkt dockges

antal förslag till åtgärder, samtidigt flera dessa punkter ocksåett som av
utvecklas i kapitel
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Strategi

Sverige till miljöföredömegör ett
nationella miljöinsatser i internationellt perspektivsätt ett

kompetensuppbyggnad nationellt/intemationelltsatsa
stimulera teknologiutveckling och innovation
initiera privata-offentliga partnerskap
genomför demonstrationsprojekt
definiera miljödrivna marknader med tillväxt
utnyttja hela statsapparaten för lansering Sustainableav
Sweden
bygg kunskap konkurrenskraftig finansieringom.
stimulera10. nätverksbyggande

3.2.1 Gör Sverige till miljöföredömeett

Levande, tydliga exempel bästa marknadsforingsresursen. Sverigeär
därförbör föredöme beträffande hållbar utveckling medettvara

många goda exempel miljödrivna företag produkter ochsamt
tjänster med hög miljöprestanda marknadsföringsresurs. börMansom

den befintligautnyttja resursbasen i referensSverige för bl.a.attsom
visa det svenska systemkunnandet vid utländska besök, och för att
framhålla svenska komparativa fördelar miljösidan vid olika typer

Sverigepresentationer, internationellapå seminarierav m.m.

Framhåll goda exempel hållbara miljölösningar vid t.ex.av
officiella besök utomlands, delegationsbesök i Sverige vidsamt
internationella seminarier, symposier m.m.

Sätt nationella insatser i internationellt3.2.2 ett

perspektiv

Regeringens mål Sverige skall bli föregångsland i ekologisktatt ett
hållbar utveckling bör utnyttjas i internationellt perspektiv. Enett
profilering Sverige ekologiskt hållbart samhälle underettav som
konceptet Sustainable Sweden bör initieras och Sveriges många
komparativa fördelar dettai avseende bör framhävas se kapitel 6.

Offentliga satsningar miljarder5,4 kronor till ekologiskt.ex.som
omställning Lokala investeringsprogram och Kretsloppsmiljarden för
investeringar i byggsektorn, bör användas de stimulerar detså att
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svenska näringslivet till snabb miljöanpassning och bidrar tillen en
stärkning svenska företags konkurrenskraft i internationelltav ett
perspektiv. De dryga miljarder9 kronor för energi-är avsattasom
omställningen bör på utnyttjas idubblasätt syften. ökadEnsamma
miljöprofilering biståndet enligt femte biståndsmålet har redanav gett
möjligheter till kunnande och miljöprofileradeexport produkter.av
Nämnden för Sverigefrämjandet i utlandet NSU har lanserat antalett
begrepp fem direkt applicerbaraär på utredningens idéer;varav
miljömedvetenhet och naturskönhet, innovationskraft, infrastrukturell
kompetens, kulturrikedom och internationellt engagemang.

En viktig del svenska företag börär stimuleras tillattannan att
samarbeta miljöområdetpå med företag och institutioner i andra länder.

Utnyttja nationella insatser för främja miljödriven0 att en
affärsutveckling hos svenska företag och få fram produkter och
tjänster med hög miljöprestanda för den internationella mark-
naden.
Stimulera internationellt företagsrelaterat miljösamarbete.0

3.2.3 Satsa på kompetensuppbyggnad nationellt och
internationellt

För litet land Sverige det särskilt viktigtett hämtaär kunskapattsom
från andra länder. harDet bedömts så mycket 90att procentsom av
produktionstillväxten i små länder kan härledas till idéer har sittsom

utomlands. Dessutom sker 99 all forskning ochursprung procent av
utveckling utanför Sverige. De svenska företagen i hög gradstora är
internationaliserade och bra på till sig teknik från utlandet.att ta Detny

svårare för de små.är Begränsade det svårt för demgör attresurser
hitta, använda och utveckla teknik, den kommer ifrån.oavsettny var
Olika samverkansformer därförtyper viktigt påär därett vägen,av steg

mobiliseras både lokalt och nationellt kapitelse 3.2.l0 ochresurser
kapitel 4. En satsning miljörelaterad utbildning och kompetens-
höjning vad gäller hållbar utveckling behöver i Sverige bl.a. förgöras

skapa kunskap den historiska möjlighetatt erbjuds denom som nu
globala marknaden för miljödriven affärsutveckling.

För kunna åstadkomma fungerande miljölösningaratt i t.ex. u-
länder krävs förmåga och vilja itu med problemen. Enatt taen egen
institutionell uppbyggnad capacity building och kompetenshöjning på
miljöområdet därför i många u-länderär avgörande betydelse förav
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miljöfrågorna skall kunna hanteras i framtiden. förstärkthur En
satsning institutionell uppbyggnad utomlands bör genomföras.

Genomför miljöutbildningar inom den svenska0 av personer
beslutsfattare.resursbasen och utländskaav

långsiktigt för uppbyggnad denUtveckla ett av0 program
miljöområdet i vissa u-länder.institutionella kapaciteten på

innovationStimulera teknologiutveckling och3.2.4

företagsbarriärer negativt påverkarangeläget bortDet är att ta som
dynamiska miljödrivna företagförmåga konkurrera och skapaatt att

gällerkommersialisering och utveckling. Det attatt uppmuntragenom
teknologierframtidsvision kunna förutse vilkas.k. foresightgenom

tioårsperspektiv för bidra tillutvecklas inombehöver ettettsom
roadmetod används imiljödrivet näringsliv. USAEn ärsom

teknologier, möjlig-map identifierar framtidensmapping. roadEn
och näringslivetmöjliga lösningar. Statenheter och hinder, sättersamt

forskningsagenda för nå fram tillsedan tillsammans uppsattaattupp en
användas i Sverige.Liknande metodik skulle kunnamål. t.ex.

teknik ochfaktor vilket innebärbeträffande begreppet 10, att nyany
med 1/10produktionskall åstadkomma nyttasystem avsamma

och tekniksprångallmänhet innovationerkrävs iresursinsatserna. Det
skulle, inom föroch Sverigedenna målför uppnå typatt ramenav

område.föregångsland inom dettaförslag, kunna bliutredningens ett

miljödrivna teknikområden.road maps förUpprätta
Faktorekonomiska konsekvenserRedovisa teknologiska och av

utveckling inom dettaoch stimulera tilloch nollutsläpp10
område.

och kommersialisering.innovationerUppmuntra0

partnerskapInitiera privata-offentliga3.2.5

näringslivsrepresentanteruppgift få politiker ochangelägenEn attär att
för uppnåoch samverkansyfte utvecklasamtala i attatt en samsyn

franchising-partnerskap, joint ellerantalmål. Ett venturesuppsatta
och näringsliv,myndigheter, kommunerbör skapas mellankontrakt

upprättandet s.k. roadvad gällert.ex. maps.av



40 Vision, mål och strategi SOU 1998:118

Initiera partnerskap mellan myndigheter, kommuner och näringsliv.

3.2.6 Genomför demonstrationsproj ekt

kunnaFör profilera Sverige ekologiskt hållbart samhälleatt ettsom
behöver svenskt miljökunnande beträffande både och tjänstervaror
kunna visas Många de projekt hållbarhetsperspektivettupp. av som ur
bygger på spetsteknologier befinner sig i tidigt utvecklingsskedeett

fåmed eller inga referensanläggningar. För komma vidareatt mot en
marknadslösning krävs ofta ytterligare utvecklingsarbete och framför
allt första referensanläggning. Här kan bidra.statenen

Identifiera lovande demonstrationsprojekt och dessa teknisktstötta
och kommersiellt.

Definiera3.2.7 milj ödrivna marknader med tillväxt

Eftersom svenska insatser inte rimligen kan på alla marknadergöras
samtidigt det viktigt identifiera vilka satsningar harär är att störstsom
potential och vilka teknologier och miljödrivna produkter och tjänster

har förutsättningar internationaliseras efterfrågangivetstörst attsom
och konkurrenter. Grundläggande omvärldsanalyser behöver göras
och länderprofiler för de länder intressanta förupprättas är mestsom
svenska företag. analyserDenna har inte gjorts i någon störretyp av
utsträckning, sig i Sverige eller internationellt, vad gällervare
marknaden för miljödrivna företag.

Definiera viktiga marknader för svenska miljödrivna företag.

3.2.8 Utnyttja hela statsapparaten

framgårSom utredningens redovisning några andra ländersav av
exportfrämjande insatser på miljöområdet kapitelse 8, används ofta
hela statsapparaten för stödja landets företag. All Sverige-att
representation i utlandet, dvs. främjandemyndighetema,UD, Sida och
exportfmansieringsinstitut miljömyndigheter, företagsnärasamt
myndigheter m.f1., bör därför samverka för profilera svenskt miljö-att
kunnande på den internationella marknaden. Utbildning och kunskap
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möjligheter förbehövs inom utlandsrepresentationen de unikaom
företag finns marknaden för miljödrivnasvenska miljödrivna påsom

för-dag och år framåt vilkaprodukter och tjänster i några samt
genomslag.gäller för nationell satsning skall fåutsättningar attsom en

utlandsrepresentationer föreslås också fungera skylt-Samtliga som
svenskt miljökunnande samtidigtfönster i omvärlden för visaatt som

och referens-skall ingång till den svenska resursbasende utgöra en
anläggningar kapitelse 4.3.

personal vid den svenska utlandsrepresen-Informera och utbilda0
affärsutveckling.tationen i hållbar utveckling och miljödriven

miljökunnande.skyltfönster för svensktEtablera0

konkurrenskraftigkunskap3.2.9 Bygg om

finansiering

svenskaför och medelstoraangeläget öka möjligheterna småDet är att
förfå tillgång till finansiering nå påmiljödrivna företag att utatt

företag kan också blimarknader. Svenska myndigheter ochutländska
både ifinansieringsprogram finnspå del de olikabättre att ta somav

stöd och biståndsprogramövriga världen. Internationellaoch iEuropa
finansierings-kontaktkanaler med internationellaochbör inventeras

bild möjligtviktig så brainstitutioner bör förbättras. Det är att somen
företag, den marknad EU,och förmedlas tillskapas utgörssom avav

multilaterala finansierings-Världsbanken och andra bilaterala ochSida,
institut internationella organisationer.samt

produktutveck-såvälSammanställ information finansiering avom
ling exportinsatser.som

nätverksbyggandeStimulera3.2.10

kraven på flexibilitetsnabb teknisk utveckling ökarGlobalisering och
gradför med sig ökadoch innovation i näringslivet. Utvecklingen aven

har gjortden internationella handelnspecialisering. Liberaliseringen av
påökad handel inte främst ligger i utlandethindren för utanatt snarare

förotillräckliga kanalerinhemska marknaden i formden t.ex.av
elleri strategiska allianserkunskapsutbyte. behöver samarbetaFöretag

myndigheter, kommuner,i dess miljö högskolor,nätverk t.ex.externa
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kunder och leverantörer för komplettera sin kompetens.att Detegen
samspel kommer till stånd mellan företag och individer, teknikersom
och mjuka faktorer centralt för tillväxten.är

Studier visar endast tjugofem de företagensvenskaatt procent av
arbetar i nätverk och del saknar samarbete med högskolorstor ochen
universitet. finnsHär outnyttjad potential. Att till sigstor ochtaen
använda teknik och delta i nätverk ställer dock höga kravatt påny
företagets kompetens. En satsning på internationell kunskapsinhämt-
ning och kontaktskapande samverkan mellan högskolasamt t.ex.
och näringsliv kan Sverige intressanta komparativa fördelar. Detge
handlar få till stånd värdeskapande nätverk och etablerandeattom av
miljöer underlättar lärande, kreativitet och innovationer.som

Länkar mellan svenska kunskaps- och kompetensnoder behöver
därför förstärkas. För underlätta detta kan det offentliga fungeraatt som
Smörjmedel vid nätverk. En systematisk genomgånguppstarten av av
den svenska resursbasen behövs för lokalisera aktörer kan ingåatt som
i nationellt nätverk för uppnå ökad internationaliseringett att en av
svenskt miljöanpassat näringsliv.

Skapa samordnande enhet för stimulera nätverksbildning,atten
SUCCESS Swedish Unit for Cooperation and Coordination of-
Environmental Systems and Services.
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4 Utredningens förslag

underlätta miljöanpassningFör och internationaliseringatt en en av
svenskt näringsliv föreslår utredningen verksamhet i delar:treen

samordnande enhet i Sverige SUCCESS0 en -
nätverk mellan olika aktörer i den svenska resursbasen0
skyltfönster för svenskt miljökunnande i omvärldeno

Utredningens förslag syftar främst till förunderlätta svenska miljö-att
företagdrivna öka befintliga och marknadsandelar på världs-att ta nya

marknaden. Föreslagna insatser långsiktiga, och syftar till under-är att
företagenslätta internationalisering profilera svenskt miljö-samt att

kunnande internationellt. krävsHär initialt nationell satsning påen
kunskapsuppbyggnad hållbar utveckling och miljödriven affärs-om
utveckling, stimulans nätverksbyggande, skapande IT-baseradav av en
sammanställning den svenska resursbasen goda förutsättningarsamtav
för delegationsbesök.

miljötekniksektornFör handlar det i stället huvudsakligen attom
existerande lösningar. kan, framhölls i kapitelDettaexportera som

lösas inom för Exportrådets verksamhet.ramen

4.1 Enheten i Sverige SUCCESS
-

SUCCESS uppgift föreslås säkerställa ochattvara en samsyn sam-
verkan för nå mål.att uppsatta

samordnandeEn enhet i Sverige bör skapas för fungeraatt som en
Swedish Unit for Cooperation and Coordination of Environmental
Systems and Services vilket kan förkortas SUCCESS. SUCCESS
skall fungera centralt väl förankrat både i det politiskaettsom nav,

och i näringslivet. viktig uppgift få politikerEn ochsystemet är att
näringslivsrepresentanter samtala i syfte utveckla ochatt att en samsyn
samverkan för uppnå mål, liksom få till stånd antalatt uppsatta att ett
partnerskap mellan privat och offentlig sektor.
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SUCCESS skall kunna kan kvalificerad hjälp och rådgivning tillge
olika aktörer såsom företag, nätverk, intresseorganisationer m.fl. i syfte

förbättra främst små och medelstoraatt miljödrivna företags
konkurrenskraft och möjligheter nå världsmarknaden.att ut
SUCCESS bör ha två roller, reaktiv och proaktiv. Vid för-en en
frågningar från potentiella köpare skall lätt kunnat.ex. presenteraman
företag med profil eller fungeranderätt systemlösning. Denen
proaktiva rollen innebär enheten marknadsanalysergör uratt t.ex.
miljösynpunkt, förmedlar kunskap till intressenter och stimulerarrätt
nätverksbildningar.

Organisation

SUCCESS föreslås självständig enhet med budgetseparatvara en
och styrelse i befintlig företagsnära myndighet med miljö-en
kompetens, Miljöteknikdelegationen, NUTEK, Naturvårds-t.ex.
verket, eller i organisation arbetar med miljödriven affärs-en som
utveckling.

Enligt direktiven får inga förslag läggas fram där ellerstaten ensam
tillsammans med andra bildar bolag. Förslag innehåller t.ex.som
driftsbidrag får inte heller läggas fram. alternativEtt därför läggaär att
SUCCESS enhet eller projekt inom departement ellerett ettsom en
koppla det till redan befintlig myndighet. I utredningens delbetänk-en
ande föreslogs departementsövergripande enhet med engelsken en
lösning förebild JEMU, kapitel vilket8.3, inte godkändessom se som
organisatorisk lösning Regeringskansliet.av

För utnyttja befintliga kompetenser i den svenska resursbasenatt
föreslår utredningen SUCCESS skall självständig enhet medatt vara en

budget och styrelse i befintlig företagsnära myndighet ellerseparat en
organisation med miljökompetens. Miljöteknikdelegationen, NUTEK
eller Naturvårdsverket tänkbara hemvister, med tankeär på att
uppgifter kunskapsuppbyggnad, nätverksstimulans och kommersi-som
alisering skall genomföras. Det också tänkbart knyta SUCCESSär att
till organisation verkar för miljödriven affärsutveckling ien som
näringslivet. Oavsett vilket väljer, behöver bemannasSUCCESSman
med internationellt inriktade minimikravEtt för anställningpersoner.
bör har förståelse för småföretagarkultur och miljödrivenattvara man
affärsutveckling, språkkunnig och har kunskap internationellär om
marknadsföring.
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Utredningen föreslår också alla etablerade offentliga kanaler inomatt
utlandstjänsten och hela statsapparaten skall kunna förutnyttjas, att
svenska företag i sin internationalisering skall kunna dra nytta av en
svensk satsning på den globala miljömarknaden. finns antalDet ett stort
organisationer inom utlandsverksamheten kan verka för dettasom
syfte. Kunskapsinhämtning kan ske ochSTATT export-genom

insatserfrämjande Exportrådet. ambassaderUD:s somgenom ev.
också på vissa platser bör förstärkas med miljökunnig personal kan
fungera skyltfönster för svenska miljöanpassade produkter ochsom

Sidas främjandeorganisa-tjänster. verksamhet i u-länder och andra
insatser föreslås verksamhet.tioners också samverka med SUCCESS

Nätverk och nationella noder4.2

olikaföreslås i nationellt nätverk, medSUCCESS ett ettvara nav
stimuleran0der, till sig. skallaktörer, knutna SUCCESS

framgångsrika ochsamarbete mellan de aktörer bedöms mestsom
handlarpotential för tillväxt och utveckling. Projekthar somsom en

utbildning väsentliga.affärsutbyte, teknologiöverföring och ärom
Eftersom företagen förutsättning förnärhet till de mindre är en

hela landet.framgång måste nätverket täcka

internationalisering småföretag oftade hindren förEtt största är attav
fördelarna med detta. Länkar och nätverksamverkar i nätverk,inte trots

därförbefintliga i den svenska resursbasen måstemellan aktörer
ochstimulera samarbete mellan småförstärkas storaattgenom

högskolor och universitet, bransch-miljödrivna företag, myndigheter,
nätverk medm.fl. kanoch miljöorganisationer På så sätt ett

till stånd, kan påkomplementära kompetenser komma agerasom
utlandsmarknaden under beteckningen Sustainable Sweden.

belägen, iaktör kan centralt, regionalt eller lokaltEn ettvara
intresseorganisation, hög-företag, inom offentlig sektor, bransch- eller

noder, arbetarskola eller universitet. finns rad aktörer,Det en som
affärsutveckling i region, sin bransch ellermed miljödriven sin annat

noder och kopplainom område. hitta dessaAttsätt avgränsatett
synergieffekter för Sverigedem skulle betydandege somsamman

helhet.
vilka dessa aktörer harfå övergripande bildFör är,att en av en

redovisad ikartläggning gjorts uppdrag utredningen vilken finnsav
avgränsades tillbilaga till utredningen. Kartläggningenseparaten

miljödriven affärs-aktörer helt eller delvis, inriktar sig påsom,
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utveckling t.ex. omvärldsanalys, marknadsföring och produkt-
utveckling, och har betydande miljöorienteratett nätverk inomsom
näringslivet har företag medlemmar/målgrupp.samt Verksamhetensom
skall långsiktig ha goda utsiktersamt utvecklas.vara Ett relativtatt

antal nationella branschorganisationerstort och närstående stiftelser
och institut har också identifierats och finns också listade i denna bilaga

har inte, tidsbrist, hunnit undersökasmen närmare.p. g.a.
Resultatet kartläggningen blev femtiotal kompetenscentraatt ettav

för miljödriven affärsutveckling kunde identifieras. För två år sedan
genomfördes liknande kartläggning och då kunde endast tiotalen ett
aktörer identifieras, vilket tyder på ökande aktivitet i landet inomen
detta område. Endast nio de totalt 56 identifierade aktörerna bedriverav
eller planerar bedriva verksamhet föratt långsiktigt ochatt mål-
medvetet öka tjänster ochexporten teknik med hög miljö-av varor,
prestanda. finnsHär alltså outnyttjad potential.storen

De identifierade kompetenscentra organiserade fleraär på olika sätt.
Indelningen inte helt striktär då flera aktörer till viss del in påstämmer
flera kategorierna. Drygt tredjedel nodema kommunalaav ären av
initiativ, tredjedel initiativ frånär högskolor och universiteten och

olika föreningarärresten och stiftelsertyper mil.av

Tabell Olika kompetenscentratyper av

Science Parks SP 5
Universitets- och högskolebaserad verksamhet 12
exklusive SP
Föreningar och stiftelser mil.0 19
exklusive SP och/eller högskolebaserade aktörer
Kommunala näringslivsinitiativ0 20

4.3 Utlandsrepresentationen och fönster i
omvärlden

Utredningen föreslår alla etablerade offentligaatt kanaler inom
utlandsrepresentationen och inom hela "statsapparaten skall kunna
nyttjas i satsningen på intemationaliseraatt svenska miljödrivna
företag. Databaser svenskt miljökunnandeöver skall finnas till-
gängliga på alla ambassader och övrig utlandsrepresentation. Man
bör verka för svenskar bliratt centralt placerade i internationella

finansierar och driver projekt denorgan svenskasom samt att
resursbasen lyfts fram i olika Sverigepresentationer.
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Samtliga utlandsrepresentationer föreslås fungera skyltfönster isom
omvärlden för visa svenskt miljökunnande samtidigt de kanatt som

ingång till den svenska resursbasen och referensanläggningar.utgöra en
Utbildning befintlig ambassadpersonal dessa hemma behövsnär ärav

viktig del i kompetensuppbyggnaden för öka förståelsen förattsom en
den möjlighet utvecklingen den internationella marknadenpåstora som
för miljödrivna företag kommer innebära de åren.närmasteatt

Fönstren skall förmedla kontakter och förfrågningar från poten-
tiella köpare eller samarbetspartners. kan också fungeraDe som
informationsinsamlare och till SUCCESS vadrapportera om som
händer inom miljöområdet i respektive land. bör också arbeta förMan

delegationsbesök med fokusering svenskt miljökunnandepåatt
kommer till stånd i Sverige.

geografiska fönstren i vilkaplaceringen börDen styrasav av
komparativa fördelar kan leda till ökanderegioner Sverigessom

windowsmarknadsandelar för svenska företag. SUCCESS kan sam-
Exportrådet, ellerordnas med befintliga svenska kontor, STATTt.ex.

ambassad, eller bli helt enhet med personal. Speciellaen egenny
Östern, Sydostasien,fönster föreslås etableras på platser i Fjärran

Östeuropa,Sydamerika, Ryssland och Sydafrika. Bryssel börUSA, I
fönster etableras eftersom ledande miljökraft i världenEU ärett en

u-världen, med åtföljandeoch biståndsgivare till ochöststoren
miljöområdet.intressanta marknader för svenskt kunnande på
innebär ha svenskarSverige bör utnyttja de möjligheter det attsom

internationella finansierar ochcentralt placerade i det.ex. organ som
för svenskar kommer i åtnjutandedriver projekt. bör verkaMan att av

dessa involveras i den svenskasådana tjänster och att personer
visionen.

Uppgifter för SUCCESS4.4

Uppgifter för SUCCESS föreslås vara:
nätverksstimulans0

avanceradeprofilering Sustainable Sweden bl.a. genomo av
databaser delegationsbesökoch
företagsservice

och analys.kompetensuppbyggnad omvärldsbevakninggenom
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Bild SUCCESS verksamhet och huvudfunktioner.

NätverkFönster
.nudcn/Rnuag/medlemmarutomlands

i Sverige

SUCCES S

1

Kompetens Nêwerks-Profilering Företagservice
uppbyggnad stimulans

databas help ne trender samarbete
delegationsbesök marknadsinfo analyser seminarier
informationsmaterial omvärlds kontakt-

bevakning fönnedling

4.4.1 Nätverksstimulans samarbete i nätverk-

I utgångsläget skall SUCCESS verka pådrivande och samordnande för
länka olikaatt aktörer vilket illustreras i bild Efter handsamman

knyts allt fler aktörer, noder, till nätverket, stimuleras tillsom
organisk tillväxt och ökade antal länkar. Med tiden allt flerövertas
strategiska funktioner noderna. SUCCESS kan då övergå tillav att
enbart stödjande funktion. På sikt, nätverkennär utbreddavara en är
kan istatens SUCCESS helt avvecklas och förengagemang ansvaret
verksamheten tillövergå eller flera noder.en
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efterBild SUCCESS vid inrättande och några år.

PådrifamifSvenska miljönoder
kunskapsoverforare

O och kontaktskapare0
. °0O 0OO

O
O O

StarkaStrategisk
nätverkresurs

Profilering Sustainable Sweden4.4.2 av

profileraUtredningen föreslår SUCCESS skall Sverigeatt som
ekologiskt hållbart samhälle begreppet Sustainableutnyttjaattgenom

förSweden. Databaser och informationsmaterial måste därför framtas
effektiv marknadsföring skall kunna underlätta förFörgöras.att atten

potentiella kunder utlandet komma ihåg och enkelt nå SUCCESSi att
bör telefonnummer etableras med anknytning till Sverige, Callt.ex.ett
Sustainable Sweden 4600.

säkerställa små och medelstora företag verkligenFör använ-att att
former förder SUCCESS tjänster, måste initiala insatser i olika göras

informera den företagsservice 4.4.3SUCCESS inrättar seatt om som
för framför allt småföretagen. detta sammanhangför underlätta I äratt

för småföretagare kanaler.de redan i dag existerande nätverken viktiga
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Databas och IT-system

Utredningen föreslår interaktiv databas och avanceradeatt IT-en
byggs Informationen den svenskasystem resursbasen skallupp. om

lättillgänglig, faktabaserad och sorterad.smartvara

Initialt måste SUCCESS detaljerad inventeringgöra den svenskaen av
resursbasen för identifiera miljödrivna företag och teknikområdenatt

har förutsättning Arbetetstörst med kartlägga denväxa.att attsom
svenska resursbasen i detalj och bygga databasen långsiktigtatt ärupp
och kräver kontinuerlig uppdatering. skapaFör internationellatten en
trovärdighet måste SUCCESS utveckla krav och kriterier för vilka
företag, produkter och tjänster skall finnas med i Sustainablesom
Sweden.

Informationen i databasen skall lättillgänglig, faktabaserad ochvara
sorterad. För varje delområde exempel på områdensmart däranges

Sverige har unik kompetens och förutsättningar framgångsriktatt vara
internationellt. Företagsförteckningar skall finnas liksom exempel på
kommunala systemlösningar. företagUtöver och kommuner kan t.ex.
landsting, myndigheter, högskolor och branschorganisationer harsom
intressanta systemlösningar, produkter eller tjänster och nätverkegna

med.vara
exempelEtt på hur databasen kan uppbyggd i bildvara ges

Exemplet svensk energi där den första nivån i interaktivpresenterar en
databas kan bestå ingångar.treav

Energisystemet Energy Management
Goda exempel Good Practice
Svenska partners/Företag Partners
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Exempel på presentationsmodell.Bild 3.

ä
å GOOD

PRACTICE

ENERGY
PRODUCTION

PARTNERS
5

ENERGY
MANAGEMENT

ENERGYWASTE
TRANSFORM.

USE OF
ENERGY

ENERGY /
/ä.

hierarkiskenergisystemet iUnder Energy Management byggs upp en
beskriver systemlösningar och energisystemetsstruktur principielltsom

beskrivningar godaolika delsystem. Under Good Practice samlas av
referensanläggningar väljs med tanke påexempel attnoggrant utsom

hållbar energi-spetsteknologier och helhetslösningar inomskildra
information företag, myndigheterteknik. Under Partners samlas om

olika energiområdenoch andra organisationer med kompetens inom
ihop sins-partners/leverantörer. olika ingångarna kopplasDe tre
idélösningoberoende ingång kan koppla ihopemellan så att man av

kanmed praktiska exempel och bli länkad till svenska företag som
förut-produkter. Väl fungerandeerbjuda tjänster och IT-system är en

deFör lyckas med detta. Sverige IT-sättning är mestatt ett av
goda förutsättningar föravancerade länderna i världen, vilket ger en

implementering utredningens forslag.av
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Informationsmaterial

Utredningen föreslår SUCCESS skallatt även presentera
informationsguider i pappersform, Swedish Environmentalt.ex.
Technology and Services A guide SUCCESS for Chineseto-
users.

Projektexportsekretariatet, inom UD, har tagit fram rapporten om
kompetensen inom och avloppssektorn se kapitelvatten- 5.4. En
liknande kommer avfallssektorn.ävenrapport Dessa kan användasom

bör kompletteras med andra snitt där den traditionella sektors-men
indelningen kompletteras med hållbarhetsperspektiv.ett

Delegationsarrangemang

SUCCESS föreslås ha väl utbyggd delegationsservice for atten
smidigt kunna visa svenska lösningar/referensanläggningar iupp
företag och kommuner m.m.

Delegationsbesök nyckelfunktion inomär SUCCESS. Genomen
svenska ambassader, fönster och andra kontakter uppstår förfråg-
ningar svenskt miljökunnande. Potentiella kunder skall kunnaom
bjudas till Sverige för information svenska systemlösningar ochom
studiebesök på svenska företag. För delegationsbesöket skall bliatt
miljömässigt genomtänkt, från Arlanda till företag och referens-
anläggningar, bör några miljöanpassade hotell och transportföretagtex.
knytas till SUCCESS.
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Företags/medlemsservice och4.4.3

uppdragsverksamhet

skall for alla,föreslår SUCCESSUtredningen öppetatt menvara0
för skapa Sominträdeskostnad atttas utatt engagemang.en

informationföretagsprofileradmedlem får t.ex.omman
användahar rättighetmarknadsmöjligheter, att enman

marknadsföringen,iSustainable Swedenlogotypgemensam
iblir länkad IT-databas och broschyrer,finns med i samtman

systemet.
internationaliserings-för miljö- ochline inrättashelpEn0

relaterade frågor.
inför projekt skallförstudierfinansiering tillMöjligheter sökaatt0

delegationsbesök.tillliksom finansieringfinnas
inteutsträckningföreslås tillåtas, iUppdragsverksamhet someno

alltidbehov börSmåföretagensbasverksamheten.får inkräkta på
prioriteras.

bland företagenkompetensuppbyggnadserviceinsatser ochBehoven av
varuproducerande,ellerföretagen tjänste-beroende påvarierar ärom

miljöteknikföretag. Behovenrenodladeellerde miljödrivna styrsärom
varjemiljöanpassning. Förkommit i sinlångtockså hur manav

förkan användasprofilföretag/medlem SUCCESSupprättar somen
marknads-medleminformation tillskicka rätträttatt nyaom

kompetens-SUCCESSsamarbetspartners Ipotentiellamöjligheter, etc.
lätt fårföretagsvenskasäkerställaingårförsörjningsansvar attatt

marketutveckling,hållbarkunskaptillgång till entryt.ex.om
marknadsförutsättningar,finansieringsmöjligheter,strategies, poten-

kapitel 4.4.4. Förkontakter seoch övrigatiella samarbetspartners
för SUCCESSline. Möjligheterhelpbl.a.ändamål inrättasdetta en

införförstudiergenomförasvenska konsulterfinansiera attatt
finnas.föreslås ocksåinternationella projekt

betalningsförmågaföretagsmedelstora ärsmå ochEftersom
medlemsavgift,differentieradföreslåsbegränsad ettatt somen

skapaviktig förinförs. avgiftengångsbelopp, En är att engagemang
samarbetsavtalocksåVid inträdet bördeltagande.och aktivt ett

åtagandenföretagens/medlemmamas,liksomdär SUCCESS,upprättas
redovisas.och rättigheter

kommerandra intressentermedlemmar ochtroligt attDet är att
arbetskrävandeenheteninsatser från änefterfråga attär gesom mer

kontakt.förmedlafrågor ellerrelativt enklasnabba att ensvar
sig sådanaenheten påmöjlighetenuteslutavill inteUtredningen att tar
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uppgifter ersättning, betonarmot det viktigtär det inteattmen att
inkräktar på möjligheterna service till småföretagen.att Utredningenge
bedömer därför enheten bör fokuseraatt sitt arbete på kämverk-
samheten, kvalificerade tjänsteratt kan i mån tidmen göras ochmer av
debiteras efter svårighetsgrad och framgång i affären.

4.4.4 Kompetensuppbyggnad genom
omvärldsbevakning och analys

Utredningen föreslår SUCESS skall kunnaatt förmedla t.ex.
omvärldsbevakning och länderanalyser, liksom allmännamera
analyser miljödriven affärsutveckling.om

SUCCESS föreslås också ha visst för framtidsinriktadansvar en
kompetensuppbyggnad och stimulera miljöanpassningatt ochen
internationalisering svenska företag. kanDet så aktörerav attvara som
i dag bedriver internationell och affársutvecklande verksamhet, men
med miljöfokus, skulle kunnasvagt bli framgångsrika miljö-mer om
aspekter integrerades i deras verksamheter. harHär SUCCESS en
viktig roll spela.att

Enheten skall för omvärldsbevakning/länderanalyserattansvara
utförs och sedan sprids till berörda det företagsprofile-parter genom
ringssystem se kapitelupprättats 4.4.3. Medlemmarna skallsom
kunna få hjälp med uppgifter nuläge, trender och för denom prognoser
miljödrivna marknadens utveckling efterfrågan för specifika
branscher/produkter i specifika regioner, inklusive identifiering deav
viktigaste kategorierna potentiella kunder och konkurrenter.av

Det saknas i dag samlad kunskap det dagsaktuella läget ochen om
trenden för miljödriven affärsutveckling. Prognoser behöver göras som
beskriver sannolik utveckling i 5-15-årsperspektiv ochetten som ger

samlad bild den globala utvecklingen för de miljödrivnaen näringarav
intresseär förstörst Sveriges vidkommande. För varje specifik,som av

reell eller potentiell "vinnarbransch i den svenska resursbasen bör
analyser på sikt genomföras i syfte identifiera möjliga åtgärder föratt

ytterligare förbättra förutsättningarnaatt för tillväxt en roadtyp av
map, kapitel 3.2.4. Baserat på analyserna det motiverat lyftase är att
fram strategiskt viktiga områden kan bli föremål försom mer
omfattande nationell mobilisering.
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svenska resursbasen5 Den

Näringsliv5

Svenskt näringsliv består hundratal internationella storföretag,ett ettav
antal företag.760 småföretag och medelstoraca 000 30 000stort ca

de medelstora drygt företag och blandAv 30 exporterandeär procent
småföretagen drygt 2,5 går inte utläsaDetexporterar procent. att av
statistiken hur miljöinriktademånga dem ochär exporterarsom av som

heller tilldet går inte småföretag varit underleverantöratt ett ettse om
exporterande företag.större

miljöteknikföretagRenodlade

svenska exportframgångarna varit starktpå miljöteknikomrädet harDe
infrastruktursatsningar Sverige gjorde underdrivna de storaav som

1960-talet. resulterade i uppbyggnad svensk kompetens,Detta aven
företag referensanläggningar. försprång inhämtatDetta ärsamt nu av

flertal de svenska.länder i dag har minst lika bra lösningarett somsom
ökad insikt kretslopp hållbar utveckling dennaochEn gör att typ avom

1960-talslösningar framstår i ljus jämfört med dagens ochannatett
framtidens teknologier, vilket leder till anpassningar och möjlig-nya

kapitelheter se 6.
medrenodlade miljötekniksektorn relativt liten i Sverige,Den är ca

anställda tabell och med omsättning miljarder000 se 3 på 15-2015 en
1996.enligt skattning gjordekronor IVAen som

13Källa: SCB.
Se tabell för definitioner.l

5 Miljödriven teknikutveckling, IVA.
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Tabell 3. Uppskattning antal anställda i och omsättning för renodladav
miljöteknik.

Antal anställda Omsättning
MSEK

Rening utsläpp till luft 700 1 500av
Rening utsläpp till 2 200vatten 1 100av
Sanering förorenad mark 100 100av
Avfallshantering 6 700 3 600

Totalt 15 000 15 000

Källa: IVA.

Miljödrivna företag

Antalet anställda och omsättning svårare kvantiñeraär i deatt
miljödrivna företagen eftersom de kan delvis miljödrivna och havara
olika grad miljödriven verksamhet. skerDet ständig utvecklingav en

företagen och miljöargumenten får allt plats i företagensstörreav
beslutsprocesser. Sveriges komparativa fördelar för miljödrivna företag
och produkter och tjänster med hög miljöprestanda beskrivs i kapitel

Ett viktigt instrument i företagens miljöarbete certifieringsarbetetär
med ISO 14001 och EMAS. Miljöledningssystem effektivtär sättett
för identifiera och kontrollera detatt företagets miljöpåverkan ochegna
skapar förutsättningar för åtgärda dessa innan de uppkommeratt som

skuld i balansräkningen. Det ocksåär effektiviserasätten ett att
resursanvändningen. Totalt företag359 miljöcertifierade enligt ISOvar
14001 och/eller enligt EMAS i augusti 1998 bildse 4. Räknar man
bort dem har bådadera 58 stycken det totalt 301 företagärsom som
har någon miljöcertifiering. Merparten företag det hindrarär större men
inte de små och medelstora företagenatt i fallmånga kanske har
kommit längre med det praktiska miljöarbetet.

6 Se tabell för1 definitioner.
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Bild Antal miljöcertifierade företag.

400

350
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Totalt ISO EMAS Båda

Källa: SIS FORUM AB.

Miljökonsultföretag
Tjänstesektom intar central roll i miljöexportsammanhang ochen

konsultföretag olikapå har beröring medsättgruppen som
miljöområdet deFörutom renodladeär konsultföretagen t.ex.stor.
ingenjörsbyråer och arkitekter finns också rad andra typeren av
företag specialiserade inom exempelvisär projekt-management,som
ledning och utbildning.

Utredningen har inte funnit någon sammanhållen statistik som
beskriver miljökonsultmarknadens storlek och utveckling. Miljö-
managementrelaterade tjänster längeså inriktade denär än påmest
nationella marknaden, med omsättning beräknad till halven ca en
miljard kronor årligen. De svenska arkitekt- och teknikkonsult-större
företagen exporterade för l miljard kronor 1996, vilket motsvararca
drygt 6 branschens omsättning. kanDetta liteprocent av synas men

ofta också hävstångseffekter för och andra företag.entreprenörerger
Sveriges komparativa fördelar inom tjänstesektorn beskrivs i kapitel
6.1.

5.2 Milj önätverk och företagsnätverk

formellaDe samarbeten förekommer mellan företag och bransch-som
organisationer i Sverige och utlandet viktiga för stärka närings-är att

7 Källa: IUI.
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livets miljöarbete. informellaDet miljöarbetet har speciellt under
år utvecklats i olika former nätverk. Näringslivets miljö-senare av

chefer, yrkesförening för miljöcheferär inom svenska företag,som en
och Näringslivets Internationella Råd två exempel. Svenska handels-är
kamrar näringslivsorganisationär har miljö på dag-en annan som
ordningen. finnsDe i länder14 Svenska Utlandshandelskamrarsgenom
förening. I Sverige har kontor i 35 städer med regional spridningman

hela landet.över
Utöver dessa kan också det utbyte sker mellan miljögrupper isom

olika länder indirekt påverka Sveriges möjligheter sälja tjänster ochatt
produkter.

5.3 orsknings-F och utbildningsinstitutioner

svenskaDen miljöforskningen den och produktinriktadesamt process-
miljöforskning, bedrivs på såväl högskolor och universitetsom som
branschforskningsinstitut, intar tätposition inom flera områden.en
Branschforskningsinstituten viktig både för de enskildaär en resurs
företagen och för Sverige helhet. MISTRA:s forskningsprogramsom
som bl.a. syftar till stärka svenska företags konkurrenskraftatt är
viktiga i sammanhanget. Internationell miljöutbildning på Inter-t.ex.
nationella Miljöinstitutet i Lund varje år rad studenter från helatar en
världen, något i utsträckning borde tillvara.större tassom

5.4 Statliga initiativ

Miljömyndigheter

Mycket den miljökompetens utvecklats i Sverige har drivitsav som
fram lagstiftning och myndighetskrav från bl.a. Naturvårdsverketav
och Kemikalieinspektionen. gäller framförDet allt den åtgärdertyp av

gäller miljöskydd och renodlad miljöteknik. Kemikalieinspek-som
tionens OBS- och begränsningslista, frivillig, fungerar led-ärsom som
stjärna för myndigheter och företag miljöskadliga kemikalier skallnär
bytas ut.

Miljömyndighetema kan dessutom spela roll kunskaps-en som
försörjare inom internationella externfinansierade projekt, vilket kan

g Stiftelsen for Miljöstrategisk forskning.
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bidra till påverka miljöutvecklingen och bidraatt till öka svenskatt
tjänsteexport.

Främjandemyndigheter m.m.

UD har ambassader, generalkonsulat eller delegationer i knappt 200
länder och arbetar främst med politisk och handelspolitisk bevakning
och mindre med främjandeverksamhet. Ett projektexportsekretariat

bildadesPES hösten 1994 inom UD för öka nyttjandet denatt av
svenska miljötekniksektorn inom de internationella fmansieringspro-

Verksamheten omfattar kontakter med internationellagrammen.
finansiärer och upphandlande instanser information till svenskasamt
företag de finansierings- och affärsmöjligheter internationelltom som
bistånd och internationell finansiering erbjuder. verkarPESannan
också för ändamålsenligt utformat projektexportfrämjandeett och
besvarar, i samarbete med Exportrådet, företagens generella for-
frågningar projektexport. En sammanställning den svenskaom av
resursbasen på miljöteknikområdet har påbörjats. En förrapport vatten-
och avloppsrening har tagits fram, Water and Wastewater Treatment
The Swedish Experience. Rapporten innehåller presentationen av
svensk miljöpolitik, svenska insatser internationellt listasamt en
olika aktörer t.ex. företag, konsulter, myndigheter kansom vara
aktuella samarbetspartners eller leverantörer. Ytterligaresom en
produktion avfallssektorn publiceras under hösten 1998,som avser
Waste management. harUD dessutom tillsatt antal tjänsterett som
främjare.

Exportrådet har till uppgift det enklare för svenska företaggöraatt
affärer utomlands och fungerargöra delsatt serviceorgan, delssom

konsultbolag. Exportrådet har 46 utlandskontor i länder35som egna
och samarbetar med svenska ambassader och konsulat i delarstora av
världen. Exportrådet finns tjugotal platser i landetrepresenterat ett
med Exportcentrum, samarbete i första hand for regionalaär ettsom
projekt mellan ALMI, Exportrådet och Handelskammaren. Ett annat
initiativ från Exportrådet Green Trade, med syfte skapaär att en
elektronisk handelsplats för miljödrivna företag. Målet påär att ett
kostnadseffektivt bistå svenska miljögranskade företagsätt nåatt en

internationell krets köpare.större Företag klarar initialav som av en
miljöbedömning, baserad de miljökrav Volvo ställer på sinasom
leverantörer, erbjuds möjligheter marknadsföra produkter via Greenatt
Trades hemsida. En hemsida fram för och de företagtas vart ett av som
deltar.
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Sveriges Tekniska Attachéer STATT arbetar med omvärldsbevakning
tekniska attachéer, placerade svenska ambassader ochgenom

konsulat i de länder där huvuddelen världens tekniska forskning ochav
utveckling sker, dvs. i Storbritannien, Italien, Tyskland,USA,
Frankrike och Syftet överföraJapan. skapa kontakter och kunskapär att

teknologiutvecklingen till svenska företag, organisationer ochom
myndigheter. En viktig del i STATT:s arbete underlätta svenskaär att

och medelstora företagssmå internationalisering bidra tillatt attgenom
exempelvis strategiska allianser mellan svenska företag och företag i
andra länder kommer till stånd. har hållbar utvecklingSTATT som
prioriterat område vid sidan IT.av

Nämnden för Sverigefrämjandet i utlandet och Turistrådet m.fl.
arbetar också med profilera Sverige utomlands.att

Biståndsmyndigheter

för bilateralaSida central förvaltningsmyndighet Sveriges utveck-är en
Östeuropa.för till Central- ochlingssamarbete med u-länder och stödet

forskningsbistånd och näringslivs-Sida handhar gåvobistånd, krediter,
Sidasamarbete. Sveriges totala bistånd miljarder kronor11är ca varav

Sida bidrar exempelvis aktivt medförfogar 8 miljarder kronor.över ca
bjudastödja miljöutbildning i utvecklingsländer inattatt genom

med central ställning i sina hemländer till skräddarsyddapersoner
miljökunnande. Exempelkurser i Sverige för utbilda dem i bl.a. påatt

avfall Chalmers Industri-detta de kurser inom VA-teknik ochär som
utvecklingteknik genomfört under flera år eller kurser i hållbar som
medAcademy erbjuder. Sida har också tillsammans ALMILIFE ett

näringslivsutvecklingsprojekt för småföretag, Start Syd, varvid man
småföretagsetableringarbidrar till förmånlig delfinansiering svenskaav

i Afrika, Asien eller Latinamerika.

Företagsnära myndigheter

förMiljöteknikföretag och miljödrivna företag ingår i målgruppen
fungeraroch Miljöteknikdelegationens arbete. ALMIALMI, NUTEK

risk-konsultföretag.dels serviceorgan, dels ALMI:sett som ensom
marknadsutvecklingsprojektförkapitalfinansiering kan användasäven

riktade utländska marknader.mot
teknikupphandlingarbete med energieffektivisering och påSveriges

genomförts och tagitsenergiområdet NUTEK översom av nu av
arbetarEnergimyndigheten, har väckt internationellt intresse. NUTEK

miljöarbete.med industriella miljöfrågor och insatser för småföretags
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Bland insatserna kan Miljöstyrning inämnas småföretag syftarsom
till hjälpa småföretagen införa miljöledningssystematt ochatt FoU-

Miljöanpassad produktutveckling.programmet
Miljöteknikdelegationen, MTD, arbetar för främja introduktionatt
miljöanpassade produkter, och teknik syftar tillav processer som en

ekologiskt hållbar utveckling och stärka svenskt näringslivs kon-
kurrenskraft. finnsDet ingen enskild myndighet har sinannan som
kärnroll inom både närings- och miljöpolitik och ingen befintlig
myndighet har heller uppdraget täcka brettså miljörelateratatt ett
branschspektrum MTD. insatserna har samlats till fyra prioriteradesom
områden: marksanering, byggande och boende, transporter, samt
livsmedel och lantbruk. Delegationen liten flexibel organisationär en
med nätverk på miljöområdet, med förmågastora omformas efteratt
uppgiften.

5 Kommuner

Genom exempelvis utbyggnad kommunala avloppsreningsverk ochav
avfallssystem har kommunerna byggt omfattande kompetensupp en av
såväl upphandling och byggande drift och underhåll olikasom av av
renodlade miljötekniska t.ex. avfall,VA, fjärrvärme. Dettasystem
arbete antingen det bedrivs inom kommunens förvaltning eller iegen
form kommunalt bolag sker ofta i samverkan med konsulternäraav
och företag också i viss grad, speciellt på VA-sidan, varit fram-som
gångsrika vad gäller bl.a. på grund de referens-systemexport, av
anläggningar byggts i svenska kommuner. I internationelltettsom upp
perspektiv Sveriges kommuner unikaär det genomslagstoragenom
Agenda 21-arbetet fått.

De svenska kommunerna har också utvecklat rad internationellaen
kontakter, bl.a. i form vänortsavtal med kommuner i andra länder.av
Totalt har Sveriges kommuner sådana avtal med l 000 systerstäder ica
främst de nordiska länderna och Baltikum. dettaI samarbete intar
miljöfrågorna central roll.en

Under år kan också ökat intresse hos fleranoteras ettsenare
kommuner stimulera det lokala näringslivet etablera inter-att att
nationella affärskontakter. Ett exempel Stockholmsregionens arbeteär
inom Business Arena Stockholm bl.a. har företagsklusterettsom
inom miljöområdet. Business arbetarArena olika med aktivtsätt att
hjälpa företagen etablera internationella kontakter.att
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Andra5.6 resurser

miljödriven affärsutvecklingfinns rad aktörer, arbetar medDet somen
i sin region, sin bransch eller på inom område.sätt avgränsatettannat

del utredningenfå bild vilka aktörerna harFör är,att som en aven av
konsultstudie genomförts redovisas i bilaga. Kart-separaten som en

inriktar sig miljödrivenläggningen har till aktörer påavgränsats som
miljöorienterat nätverk inom näringslivet ochaffärsutveckling, har ett

företag målgrupp. resultat kartläggningen harhar Som ett ettsom av
identifie-för miljödriven affärsutvecklingfemtiotal kompetenscentra

tredjedeltredjedel dessa kommunala initiativ,En ärärrats. enav
föreningar ochfrån högskolor och universitet ochinitiativ ärresten

närståendebranschorganisationer ochstiftelser. relativt antalEtt stort
identifierats. har dock inte,stiftelser och institut har också Dessa p.g.a.

tidsbrist, undersökts närmare.
bedriver elleridentifierade aktörernaEndast nio de totalt 56av

målmedvetet ökaverksamhet för långsiktigt ochplanerar bedriva attatt
miljöprestanda.tjänster och teknik med hög Härexporten varor,av

outnyttjad potential.finns alltså storen
enbart bra miljölösningarmed miljöexport krävs intelyckasFör att

marknader,också kunskapavancerad teknologi. krävsoch Det om nya
kulturer. Sverigesocial kompetens Ispråkkunskap och mötaatt nyaen

invandradi formfinns i dag underutnyttjad kompetens av gruppenen
internationaliseringförarbetskraft intressantutgör avresurssom en

miljöföretag.bl.a. svenska

och förslagövervägandenUtredningens5.7

svenskt näringslivrenodlade miljötekniksektorn inomDen är
omsättning 15anställda medrelativt liten, 15 000 caenca

pådrivande faktorhar varitmiljarder/år. Svenska myndighetskrav en
miljöteknik.för utvecklingen svensk renodladav

framProjektexportsekretariatet har tagitUD2. exportrapporter om
fått miljoner kronormiljöteknikområdet. Exportrådet har 12inom

renodlad miljö-för underlättaden september 199817 exportatt av
teknik.

miljöteknik, baseradeKommunala lösningar för renodlad sam-
referens-företag intressantamellan kommuner ocharbete utgör

anläggningar.
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Den potentialen förstora sysselsättning och ligger iexport en
satsning på miljödrivna företags miljöanpassade produkter och
tjänster.
Det svenska Agenda 2l-arbetet internationellt framstående.år
Omställningen har påbörjats och förändringsarbetet i det svenska
samhället präglas vision ekologiskt hållbart samhälle.ettav en om
Det motiveratär använda begreppet Sustainableatt Sweden.
Den svenska miljöforskning bedrivs högskolor,på universitetsom
och branschforskningsinstitut har internationell tätposition inomen
många områden.
Sveriges Tekniska Attachéer har miljö prioriterat bevak-ettsom
ningsområde. Sida har miljö femte biståndsmål. Miljödrivnasom
företag återfinns i målgruppen för NUTEK, ALMI ocht.ex.
Miljöteknikdelegationen.
Invandrare intressantutgör för internationaliseringen resurs av
svenska miljöföretag.
Det finns rad aktörer, arbetar med miljödriven affärs-en som
utveckling i sin region, sin bransch eller på inomsättannat ett

område. Endastavgränsat nio de totalt identifierade56 aktörernaav
bedriver eller planerar bedriva verksamhet för långsiktigtatt ochatt
målmedvetet öka tjänster ochexporten teknik med högav varor,
miljöprestanda. Här finns alltså outnyttjad potential.storen

En genomgång den svenska resursbasen visar flerapå intressantaav
miljösegment med möjligheter för lyckadstora inter-en
nationalisering. Utredningens bedömning denär potentialenatt stora
för bidra till hållbar utvecklingatt och ekonomisk tillväxt ien
Sverige finns bland de miljödrivna företagen

finnsDet rad intressanta komponenter och initiativ i denen
svenska resursbasen. En de svagheterna istörsta det svenskaav

dock bristfälligärsystemet samverkan både inom privat ochen
offentlig sektor och dem emellan. Offentliga insatser har hittills
oftast begränsats till miljötekniksektorn det finnsäven om
myndigheter m.fl. har båda kategorierna målgrupp. Ensom som
medveten satsning på utnyttja helaatt statsapparaten for att
underlätta internationalisering svenska miljödrivna företagen av
skulle behövas.
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6 Sveriges komparativa fördelar

Utredningen har påbörjat uppsortering den svenska resursbasenen av
för identifiera företag och andra aktörer med komparativaatt fördelar
inom ekologisk hållbarhet och miljödriven affärsutveckling, kansom

aktuella för ökad internationalisering. En indelning denvara en av
svenska resursbasen med hållbarhetsbegreppetgörs utgångspunkt isom
Sustainable Management, Sustainable Infrastructure och Sustainable
Business. Ett sådant perspektiv leder till inte alla branscher elleratt
sektorer kan finnas med i presentation den svenska resursbasen.en av
Beskrivningen i det följande inte anspråk heltäckandegör att vara

skall första översiktutan lyfter fram antalettses som en som
intressanta områden.

SustainableBild Sweden.

SUSTAINABLE MANAGEMENT
Miljömanagement
Tekniska tjänster inom miljöområdet
Övriga miljötjänster

SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE
Hållbara kretslopp för vatten
Hållbara materialkretslopp
Hållbar energi
Hållbart byggande och boende
Hållbara transporter

SUSTAINABLE BUSINESS
Skogsbaserad industri
Jordbruk och livsmedelsindustri
Tillverkande industri
Turism

3 18-5524
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Sustainable Management6.1

tilleftersom tjänster alltmer knytssvåravgränsat,Detta ärsegment
olika hareller tekniken. konsultföretagprodukten Gruppen sättsom

beröring med miljöområdet är stor.
internationell profileringstyrka bör betonas i påSveriges ensom

innebär helt paket miljö-miljöområdet helhetssynär att ett avsomen
kaninformation, utbildning, rådgivningpolicies, styrmedel, osv.

finns kompetens i landet.erbjudas. detta områdeInom storen
arbetar med biståndsmedelNaturvårdsverket och andra organisationer

för överföra sådan kunskap till utvecklingsländer.att
miljöområdetGenerellt konsulttjänster inom ännuär exporten av

samband medförekommer bl.a. iförsvinnande liten. Export
etablerar sig utomlands.svenska företagbiståndsprojekt eller när större

fördel ökadkonsultföretagen själva skulle drabaraInte enav
leverantörs-spjutspetseffekter kan ocksåutlandsverksamhet. Genom

och entreprenörsledet få draghjälp.

Milj1 1 ömanagement
.

konsultfirmoråterfinns inomflesta renodlade miljökonsulterDe större
kategorinfält miljöfrågor.täcker betydligt Inomvilka större änett

utbildning, miljö-kan följande tjänstermiljömanagement sorteras:
livscykel-miljöekonomiska beräkningar,ledning ISO 14 001, EMAS,
och miljö-miljökommunikationmiljökonsekvensbeskrivningar,analys,

dominerande,nationella marknadenEfterfrågan från denstrategier. är
åren.ökat kraftigt de Dennautbildning och miljöledning hardär senaste

kronormiljonerkonsultmarknaden beräknas 500del omsätta caav
detioprocentig tillväxtsysselsätta drygt 700 Ensamt personer.

sannolik.åren bedöms5närmaste vara

relaterade milj ötjTekniskt6.1.2 änster

mätning, besiktning,miljötjänster ingårkategorin tekniskt relateradeI
produktutveckling, bygg- ochochinstallation, montering, process-

delvis fallervissaenergieffektiviseringar,anläggning samt varav
rapport finnsmiljötekniksektom. Enligtrenodlade IVA:sunder den

medmätning och analys,miljörelateraddet anställda inom200 enca
miljöarbetetdet svenskamiljoner kronor.omsättning på Genom100ca

9 Miljödriven teknikutveckling, 1996.
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det förhar utvecklats rad metoder miljöstyming och miljökontroll,en
och olika instrument för mätning och luft-GISt.ex. vatten-av

emissioner, med svenska världsledande produkter.
från och ingenjörsföreningEnligt Sveriges arkitekt-rapporten

och omställ-innebär det ökade miljöintresset inom bl.a. byggsektorn
energisystemet stimulans för företagen inom teknik-ningen av en

Efterfrågan konsulttjänster ochmiljörelaterade tjänster. på sådana växer
förväntas kraftigt framöver.växa

Energirådgivning viktig komponent riktar sig tillär somen annan
finns detföretag, offentliga sektorn och privatpersoner. dagslägetI

energirådgivare antalet förväntas öka till 200i 10 kommuner caca men
energiråd-statliga bidrag. finns drygt hundratalDessutom ettp.g.a.

energirådgivningtjänster före-inom energibolagen.givare Export av
hela världentill Danmark och eller mindrekommer Norge, ärmen mer

i behov sådana tjänster.av

Övriga milj ötj6.1.3 änster

svåranischer inom området miljötjänster. Definns antalDet ärett stort
skilda exempel.och i det följande bara några vittavgränsaatt ges

myndigheter m.fl.från företag, placerare,finns ökat intresseDet ett
miljörelateradebild vilkaköpa omvärldsanalyseratt som ger en av

verksamhet. Påpåverka respektive aktörsfaktorer kommer attsom
miljöriskerefterfrågan analysfinansmarknaden finns det vissen av

tillväxtföretag.identifiering miljödrivnaoch av
transporteffektiviseringar ökat.har intresset för EnårenDe senaste

och skogsindustrininom handelnbättre planering transporter t.ex.av
gällerbetydligt.minska kostnaderna och transportarbetet Detkan

har därförMiljöteknikdelegationen MTDspeciellt på godssidan.
detta område.aviserat teknikupphandling inomen

tillstånd ochansökningMiljöjuridiska tjänster omfattar bl.a. av
miljöskyddslagen,miljörelaterade lagaröverklaganden enligt t.ex.

miljöbalken, plan- och bygglagen och vattenlagen.
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6.2 Sustainable Infrastructure

Hållbara6.2.1 kretslopp för vatten

Historiskt har svenska exportframgångar på vattenområdet varit starkt
drivna de satsningar Sverige gjorde på vattenvårds-storaav som
området under 1960-talet. Detta resulterade i uppbyggnad svensken av
kompetens, företag referensanläggningar.samt

Inom och avloppsområdet finns erfarenhet och traditionvatten- stor
arbeta med Här har Sverige gedigen erfarenhet ochatt export. etten

internationellt anseende. detta arbete deltarI hundratals konsult-gott
företag och företag producerar allt ifrån nyckelfardiga avlopps-som
reningsverk till och vattenreningsprodukter olika slag. Irörpumpar, av
det exportinriktade arbetet deltar också personal från flera landetsav
VA-verk. Sedan marknadsförs1995 dessa tjänster via ett gemensamt
bolag Swedish DevelopmentWater AB.-

Den teknik utvecklades under denna period renodladsom var
miljöteknik tilloch del vattenslösande teknik. ökad insiktEnstor en om
kretslopp och hållbar utveckling pekar denna 1960-mot att typ av
talslösningar förändrasmåste teknologier innebärmot nya som
vattensnåla avloppslösningar, småskaliga lösningar, formermer nya av
vattenrening, separering våta och avfall biogas-torra samtav
utnyttjande. dessaInom områden finns rad lovande lösningaren nya

på olika håll och fleramed små svenska innovations-prövassom nu
företag.

Bland det arbete för stärka positionSverigesgörs attsom
internationellt bör det årligen återkommande Stockholm Waternämnas
Symposium och utdelningen internationellt vattenpris. Dettaettav
initiativ liksom Sidas projekt Global PartnershipsWater viktiga förär

markera Sverige har kompetens inom området. MlSTRAzsatt att stor
forskningsprogram Sustainable Urban Systems syftar tillWater att
utveckla hållbara VA-lösningar för Sverige där sustainable water

systems viktig komponent. arbetarMTD med fåärmanagement atten
fram småskaliga lösningar för enskilda avlopp kan användas isom
hushåll inte anslutna till kommunalt VA-system.är ettsom

2° Stiftelsen för Miljöstrategisk forskning.
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6.2.2 Hållbara materialkretslopp

takt medI ökad levnadsstandard, konsumtion och produktion ökar
också avfallsmängden i världen. Gifter sprids i bristandenaturen p.g.a.
hanteringssystem for avfall och behovet avfallshantering ökarav
internationellt. innebärDet ökande efterfrågan analyser t.ex.en av
samhällets materialflöden och minimering dessa flöden, sortering,av
insamling, återanvändning och återvinning nyttiggörandesamt annat av
avfallet. Hit hör också administration, avfallsplanering, avgiftssystem

Många lovande tekniska lösningar och idéer utvecklas ochm.m. nya
i Sverige. Detta gäller såvälprövas småskaliga lösningar kompos-som

för enskilda hushåll regionala avfallshanteringsanlägg-ter störresom
ningar.

Allt del samhällets avfallstörre återvinns materialåtervinningav
eller energiutvinning eller återanvänds. mängdEn styrmedel harnya
tillkommit, lagreglerat producentansvar för förpackningar,t.ex.
tidningar och däck. Knappt 9 500 företag anslutna till något deär av
s.k. materialbolagen. Enligt IVA-rapporten arbetar 3 800 medpersoner
återvinning i Sverige metall, icke-metall, regummering, handel med
återvinningsprodukter, med omsättning på miljarder7 kronor.en ca

Utvecklingen för återvinning och återanvändning skaparsystemav
behov teknik, företag och infrastruktur. Genom företagattav ny nya ny
och kommuner i det svenska avfallssystemet inlett genomgripandeett
förändringsarbete under harår, det utvecklats kompetens påsenare en
såväl företagsnivå på den operativa nivån inom rad olikasom en
delområden. Införandet olika miljölednings- och kvalitetssystem harav
exempelvis inneburit miljödrivna företag börjat sinaatt överse
materialflöden. Detta leder till produktionssystem införs ochatt ettnya
ökat intresse för återanvändning och återcirkulering komponenterav
och produkter och företag har börjat fram.växanya

Sverige har världens kärnkraftsprogram och Sverigeett störstaav
har hög kompetens inom hantering kärnkraftsavfall. Förhållandevisav
hård lagstiftning på kärnenergiområdet och antikämkraftsopinionen har
drivit fram ambitiöst arbete med slutförvaring kämavfall.ett av
Ansvarig för avfallshanteringen kärnkraftsägamas bolag, Svenskär
Kärnbränslehantering AB SKB. SKB del tjänster och iexporterar en
viss utsträckning geovetenskaplig mätutrustning till värde mil-20ett av
joner kronor och del tjänster rörande kämsäkerhet till f.d.en
Östblocket. Den svenska kärnenergibranschen skulle kunna utvecklas
till exportnäring betydelse.en av
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energiHållbar6.2.3

förnyelsebar energiligger isvenskt energisystemhållbartförBasen ett
och energi-besparingarbioenergi liksomvattenkraft ocht.ex.

användningtraditionlångSverige hareffektivisering. avaven
produkter och företagutvecklatsdet har ocksåenergi ochförnyelsebar

internationellt.framgångarbetar medsom

Energieffektivitet

mindre insatserlivstid kräversin änunderApparatur avsom
utsträckninghögrei alltalternativ kommer utgörajämförbara att

allmän-resursanvändning iEffektivareprodukter.konkurrenskraftiga
viktigblihåller därför påi synnerhetFaktor 10het och begreppet att en

Effektivaremiljöarbete.företagsfleralltledstjäma inom resurs-
åtgärdernapå gångfor miljöngenerellt braanvändning är somsamma

vinstmarginaler. Ettföretagsresurskrävande annatkan förbättra
betydelse för företagensstrategiskfåkan kommabegrepp att storsom
funktionsförsäljning.resursanvändningeneffektivisera ärsträvan att

energiutnyttjandeeffektivareåstadkomma ärPotentialen för ettatt
liggerområdedettaglobalt. PåocksåSverige,iinte bara utanstor,

medarbeteSverigesprodukter.med rad olikalångt frammeSverige en
genomförtsteknikupphandlingochenergieffektivisering avsom

inter-har väcktEnergimyndigheten,tagitsochNUTEK över avnu
vitvaror,energieffektivatilllettochnationellt intresse att t.ex.

introduceratsfönster harochbelysningsarmaturervärmepumpar,
energieffektivaliknandeandraochmarknaden. Dessasvenskaden

exportmarknad.bedöms haprodukter storen

energiFörnyelsebar

solenergianvändatekniker för etthar utvecklatSverige att som ur
systemlösningarmedframme,ligger långtperspektivinternationellt

inombolagflestasolfångartak. Delösningaroch integrerade t.ex.som
till del1990-talet,underoch har bildatssmåsolvärmebranschen storär

installationtillinvesteringsbidragkonsekvens statens avavsom en
övervägande deltillHittills investeringarnaharsolvärmeanläggningar.

har präglatspelreglerförändradeoch ständigtbidragsberoende,varit
tillverkningsmåskaligfinnsutvecklingen. Detoch försvåratbranschen

medSverigesolvärmeanläggningar isammansättningoch enav
kronor.miljoner50-70omsättning på ca
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Solceller det möjligtgör förvandla solens ljus direktatt till elektricitet.
Globalt marknadenväxer snabbt, priserna fortfarande för högaärmen
för allmänt genombrott iett områden med konkurrerande storskalig
elproduktion. Produktionen solceller ökade med 30 3,6 mil-av procent
jarder kronor 1997. Introduktionen solceller i Sverige går itrögtav

Ännujämförelse med flera jämförbara länder. så länge det små ochär
icke nätanslutna installationer dominerar. Det finns 20 000 pri-som ca

solelinstallationer i Sverige.vata
Nya och revolutionerande solceller, tunnfilmsolceller,typer av

håller lämna forskningslaboratorierna.att Om den teknikennya
håller vad den lovar kommer priserna kunna radikalt.att pressas
Sverige ligger bra till det gäller forskningnär och utveckling av
tunnfilmsolceller. Energimyndigheten har tillsammans med forsknings-
stiftelsen MISTRA nyligen inlett samlat för solenergi-ett program

Ångströmforskning vid Solar Center vid Uppsala universitet.
Uppsalagruppen har USA- och Europapatent för modultillverkning i

skala.större
Det finns några utländska vindkraftsföretag har eller har planersom

på förlägga tillverkning till Sverigeatt några svenska företagsamt som
ellerstartat överväger tillverkning. Det går dock förhållande-att starta

vis med tanketrögt på de tvåsiffriga tillväxttalen för vindkraftsindustrin
Ändåglobalt. skulle Sveriges industriella struktur lämpa sig bättre för

vindkraftsproduktion Danmark,än vindkraftsindustrit.ex. syssel-vars
10 000sätter och tredjeär exportområdet.störstaca personer

dag1 sker knappast någon biobränsle och för de flestaexport av
biobränslen det inte miljömässigtär och ekonomiskt försvarbart med
långa transportsträckor. Sverige har dock, vid internationellen
jämförelse, väl utvecklad bioenerginäring och det finns godaen
förutsättningar för kunnande och teknik förexport utvinning,av
förädling pellets/briketter, Dimetylester DME, etanol, m.m. ochgas
el/värmeproduktion.

Utvecklingen under år har bl.a. inneburit rad små- ochattsenare en
medelstora företag har utvecklat intressant teknik för produktion av

och medvärme vedråvara, träflis och pellets i olika typer av
anläggningar. Dessa företag har dock hittills endast i begränsad
utsträckning börjat marknadsföra sina produkter internationellt.

Fjärrvärme, Fjärrkyla och Kraftvärme

Att producera centralt betydligtvärme är energieffektivt enskildänmer
uppvärmning inom tätbebyggt område. Fjärrvärmen i sinutgör tur ett
lämpligt underlag för producera elektricitet.att Kan kraftvänneverket
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dessutom drivas biobränslemed eller kan väsentligt bättrenaturgas en
miljöprestanda och resurshushållning åstadkommas jämfört med
enskild uppvärmning. Sverige har väl utbyggt fjärrvärmesystem vidett

internationell jämförelse och från fjärrvärmen ökar.uttageten av
och driftSverige har teknik och kunnande uppbyggnadom av

fjärrvärmeverk kraftvärmeverk det finns potential föroch och storen
utbyggnad dessa.av

Svensk fjärrvärmeteknik, speciellt lågtemperatursystem med lätta
plastledningar teknik tillsammans med värmeproduktion medär en som
biobränslen har förutsättningar kunna till länder medatt exporteras

vissauppvärmningsbehov, exempelvis de baltiska länderna. På
marknader bör den svenska kraftvärmeproduktionsteknikenäven vara

Ävenintresse. inom fjärrkyla har Sverige god kompetens somav en
egentligen kan utnyttjas bäst i länder med klimat.varmare

Hållbart byggande och boende6.2.4

introducerats kommu-Under 1990-talet, speciellt sedan Agenda 21
nal nationell nivå, miljö- och kretsloppsanpassning slagitoch har
igenom front byggnadssektorn. viktig del i byggandetpå bred inom En

mängdbyggmaterial och produkter olika slag. finnsDetär storenav
energieffektivasvenska produkter isoleringsmaterial,såsom uppvärm-

golvmaterial ochnings- och ventilationssystem, färg, byggelement,
vitvaror med miljöprestanda.hög

byggnaderKretsloppsanpassning av

miljörelateradeNybyggandet alltjämt lågt vilket innebärär att
och ombyggnad.investeringar främst kommer i fråga vid renovering

renoveringar, sker medAllt fler bygg- och anläggningsarbeten, främst
miljöanpassning, såsomanledning statliga subventioner till Krets-av

omställninginvesteringsprogrammet förloppsmiljarden och det lokala
skulle kunna profileratill ekologisk hållbarhet. Svenska byggföretag
ombyggnad och miljö-sig, speciellt i inom områdenaEuropa, varsam

anpassad renovering.
vad gäller miljö-finns litet intressanta spjutspetsarantalDet ett

absolut satsningen påanpassade nybyggnationer. Den ärstörsta samma
Sjöstad Stockholmbyggprojekt: Hammarby igång landets störstaett av

beräknas tilldär miljömedvetna innevånare skall bo. Kostnaden00015
miljarder inom miljöområdet15-20 kronor under 10-15 år. Det senaste
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skall tillämpas och projektet kommer bli intressant referens-att en
anläggning.

Sanering byggnader asbest, PCB m.m.av

finnsDet åtskilliga byggnader bostäder, skolor mil. där konstruktion
och val byggnadsmaterial har medfört inomhusmiljön blivitattav
ohälsosam. Dessutom läcker del byggnader miljöfarliga ämnen, t.ex.en
koppar, bly och PCB, till den omgivande miljön via och dagvatten.yt-

finnsDet omfattande erfarenhet asbest en väsentlig delatten av sanera
detta problem åtgärdad i Sverige, radon ochär mögel relativtav

omfattande åtgärder pågår skulle kunna användas i andra länder.som
ökad insiktEn förekomsten hälsofarliga byggmaterial ochom av

kemikalier mattor, lim, fogmassor m.m. har lett till ökad aktivitet
på detta område sjuka hus.även

Hållbara6.2.5 transporter

I Sverige tillverkas personbilar och bussar vilka drivs med alternativa
drivmedel såsom dvs. biogas eller ochnaturgas etanol.metangas
Antalet fordon år fortfarande blygsamt tillverkningen ochärper men
intresset ökar. Tvåhundra metangasbussar och fyrtio etanolbussar samt
fyrahundra personbilar kan drivas med både och bensin såldessom gas
1997. Kommuner och landsting spelar viktig förroll introduktionen av

och etanoldrivna fordon. begränsandeEn faktor uppbyggnadenärgas-
distributionssystem för drivmedel.av nya
Svenska kommersiella transportlösningar domineras heltnästan av

de bilföretagen, vilka delvis miljödrivnastörre och därigenomär
påverkar sina underleverantörer ställa miljökrav på dessa.attgenom

kanDetta konkurrensfördelar för dessa företag eftersom de också ärge
underleverantörer till utländska och fordonstillverkare.motor-

gällerVad utveckling och utnyttjande alternativa biobaseradeav
drivmedel etanol och biogas Sverige tillsammans med Brasilien,ärsom
USA och Frankrike, världsledande. Sverige utvecklar dessa
områden teknik för såväl produktion användning inom olikasom
fordonstyper. Detta innebär teknik utvecklas sikt kan fåatt ny som

internationell marknad.störreen
Trycket på bensinbolagen höja miljöprestanda drivmedel haratt

varit högt under många år. Exempel på faktorer påverkat lag-ärsom
reglering bränslets kvalitet, miljöklassningssystem, differentieradeav
skatter, frivilliga överenskommelser, konkurrens mellan bensinbolagen

18-5524
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utfördundersökningvanliga konsumenter. Enmiljöintresset frånoch
befolk-63visar så mångaKonsumentverket procentatt avsomav

för bensinen denbetalatänka sig 10ningen kan ärprocentatt ommer
med ochAntalet bensinstationermiljöanpassad dagens.än nyamer

drivmedel ökar.rapsmetylester,etanol, RMEförnyelsebara metan,
diesel ochför bensin,miljöklassningssystemi dagfinnsDet

överenskommelsenyligen gjortoljebolag hareldningsolja. Några en
miljöklassdagens 2-frivilligtNaturvårdsverketmed ersättaattom
tillmiljöklass år 2000.uppfyller 1bensinmed sådanbensin som

kravi princip deochi EuropaMiljöklass l är motsvararrenast som
underlättarl-bensinmiljöklassIntroduktionKalifornien.gäller i av

bränslesnålaintroduktion motorer.av

BusinessSustainable6.3

drivkraftenenskilt viktigasteutgjort denhar längeMiljölagstiftningen
betydelse förhaftotvetydigtmiljöarbete och harföretagensför attstor

sällan haråren.de 30 Intetill luft ochutsläppenminska senastevatten
Mycket talarellermedminskat 90från fabrikerutsläppen procent mer.

förmotsvarande betydelsefåmiljölagstiftnin inte kommerför attatt gen
ochproducentermellanVäxelverkanaffärsutveckling.miljödriven

Research InstituteGothenburgviktigare.blikonsumenter attutser
Miljöbarometernundersökningaråterkommandegenomförtm.fl. har

i näringslivet.miljöarbetetbetydelse förharfaktorervilka störstsomav
tidigare legatmyndighetsutövning haroch överstLagstiftning men

Miljöbarometernbetydelse och iökat ihela tidenkrav harkundernas
inflytelserikadenkundernabedöms1997-1998 mest gruppen.vara

affärsutvecklingmiljödrivenförgrundläggande förutsättning ärEn
Miljö-miljöfrågor.förökade intressesåledes konsumenternas

för-opinionsbildningen och ibetydelse förhärorganisationer har stor
förtroendeåtnjuterdeberorkundernas krav. Detlängningen stortatt

frånkravHårdaopinionen.i den allmännamiljösammanhangi
produktutvecklingendrivit påi del fallhemmaplan harkunderna en

exportmarknaden. Olikaförbetydelsehaft positivvilket sedan system
miljöanpassadekunder till demiljömärkning förvägledningför --

betydelse.alternativen är av
före-roll.viktig Despelar ocksåMiljöledningssystem störreen

satsning miljöled-miljöprofil ochhögvilja utvecklaatttagens en
underleverantörema,ökade miljökravhar lett tillningssystem en

miljökrav frånförutsträckning variti mindrekategori utsattsom
såväl konsumenter.myndigheter som
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Om antalet miljöcertifierade företag i Sverige i relation tillsätterman
befolkningsmängden, hamnar Sveriges näringsliv i inter-överst en
nationell jämförelse. Sverige också ledande inom såväl livs-är
cykelanalyser LCA tillhörande LCA-baserade och certifieradesom
miljöinformationssystem. Typ-3-miljövarudeklarationerNya är
svenskt näringsliv först i världen med använda.att

faktum miljöarbetets fokusDet successivt flyttats från punkt-att
källor till konsumenterna har underlättat integrering miljö-en av
frågorna i enskilda företags affärsidéer. Genom producentansvaret
överförs också hittills framför allt etiskt/moralisktett stort ansvar men
i vissa avseenden juridiskt. får därigenom iFöretagen ökadäven
utsträckning för miljöeffekterna de tillverkade produkternaansvar av
och alla ingående material och komponenter.

Bransch efter bransch har kommit beröras miljödrivenatt av
affärsutveckling. Ofta har eller få företagnågra gått före såvälstoraen

företag.små Därefter har miljöprofilering inom aktuell branschsom
blivit självklar aspekt för de flesta inblandade aktörer ochen en
nödvändighet för överlevnad i del fall. Konkurrensen skärps ochen
producenterna försöker överträffa varandra med hjälp höjdav
miljöprestanda och sofistikerad marknadsföring. företagDe vågatsom

förstadet inom bransch har och tvingat de andrata steget attsporraten
eller kommerFörr mindre miljömedvetna företag insesatsa. attsenare

förlorarisken marknadsandelar till konkurrenterna bristandeatt p.g.a.
miljöproñlering.

Sko gsbaserad6.3.1 industri

denlnom svenska skogsnäringen och och pappersindustrin harmassa-
utvecklats omfattande kompetens hur kan minimeraen om man
miljöeffekter till och luft. har skapat produkterDetta med högvatten
miljöprestanda och miljödrivna företag i dag lönsamma påärsom
världsmarknaden. Dessa produkter och företag har ofta utvecklats i
samband med produktionsanläggningar byggts i Sverige. Oftaatt nya
har engineeringföretag varit huvudansvariga för utvecklingsarbetet som
drivits i samarbete med beställaren. svenska anläggningenDen harnära
sedan blivit referensanläggning skapat kontrakt utomlands.en som

2 certifierad miljövarudeklarationEn byggerMVD på livscykelanalys-
baserad information grundad på beräkningar utifrån standardiserat sätt.ett

innehåller ingenMVD värdering miljöpåverkan och miljöanpassning utanav
bygger kvantitativ beskrivning viktiga miljöegenskaper, vilka skallen av
granskas och godkännas oberoende och kompetent tredje part.av en
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Under de åren har miljöfrågorna inom ochsenaste massa- pappers-
fokuserats miljöproblem till följd klorblekning.industrin på Genomav
för framställt med klorfri blekningsprocess initialtprisetatt papper en

kunde höjas med detta också lönsam investering25 procent en somvar
innova-gynnade de företag låg långt framme i miljöarbetet. Nyasom

tiva lösningar med förbättrade koknings- och tvättningsprocesser har
förockså utvecklats, liksom koncept slutna processer. -
skogsbaserad industri ligger också iintressant marknad förEn ny

byggas kringden ganska outvecklade industri kanännu som uppnya
petroleum-olika biobaserade produkter kan mineralier ochersättasom

produkter. Hit räknas etanoltillverkning ersättningbaserade t.ex. som
bensin och diesel.av

och den svenskaUnder kommer mellan 20 401998 procent av
Stewardshipbli certifierad enligt FSC Forestskogsarealen att

relativt långtgåendemärkning innehåller bl.a. krav påCouncil. Denna
ochSverige har Naturskyddsföreningen WWFnaturvårdshänsyn. I

förankra de svenskamed utveckla ochinitierat och drivit attprocessen
få sprid-internationell och förväntaskriterierna. Märkningen är stor
Nordamerikai bl.a. ochning. finns beställargrupper EuropaDet stora

första leveransen lämnadeleveranser SC-virke.på F Denväntarsom av
förväntasFSC-märkt skogSverige i oktober kubikmeter1997. En ge

och flera bolag i Sverigemerpris kronor procentlOO 4-6 görett av
satsningar.

industriTillverkande6.3.2

effektivisera flödenamiljöarbetetflesta industrier handlardeFör attom
processindustrierolika slag.energi och råvaror Förvatten, avav

för verkstads-vattenfrågor, medan detofta energi ochdominerar
kemikalierdär råvaror, ochindustrin komplex situationär en mer

viktig roll.komponenter spelar en
organiska föreningar VOCytbehandling flyktigafárg- ochFör är

vattenburna färger,problem. fårgreceptlösningsmedel Nyaettsom
och i många fallinneburit förbättringar för miljönpulverlacker harosv.

Övergång miljöbelastandetill mindreproduktionskostnad.också lägre
inneburit bättre miljö-harrengöringsmedel och slutna system enmer

anpassad produktion.
återtagningRestproduktshantering från tillverkningen, avsom

företagflera svenska harprodukter, områdeuttjänta är ett annat som
utvecklat metoder för.
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livsmedelsindustriJordbruk och6.3.3

under fleraekologiska jordbruket har fört tynande tillvaroDet en
fart.först under 1990-talet tillväxten tagitdecennier och det är som

från konsumenterna och uppbyggnadenOrsakerna ökat intresseär ett
Handeln har spelatbidragssystem till det ekologiska lantbruket. enav

uppgifterviktig och pådrivande roll. finns inga exaktastrategiskt Det
produktionsledet eller ihur mycket ekologiskt lantbruk vidomsätterom

ochuppgifter från enskilda livsmedelskedjorhandeln. finns dockDet
marknadsandelsammanvägning dessa på 2-4 procentav ger enen

1997.
ekologiskt lantbruk omsättning legatTotalt har tillväxten inomsett

lantbrukför ekologisktde åren. Reglernapå 30 procent senaste
miljöfrågor medomfattar brett spektrafastställs ochKRAV ett avav

KRAV-sortimentet breddas snabbtfokus kemikalieanvändningen.
efterfrågan tillgången.för flera produktkategorieroch är större än

tillräckligt konven-Orsaken till svårigheterna få mångadetta är att
och vissa trögheter itilltionella lantbrukare gå KRAVöveratt

fläskkött och mjölk tillforädlingsledet. KRAV-märktExporten av
till Danmark ochliksom knäckebrödStorbritannien ökar, exporten av

Tyskland.barnmat tillNorge samt

Turism6.3.4

både problemväxande näring kan skapaTurismen snabbtär en som
oftast små företagför miljön. Turistnäringen beståroch möjligheter av

kunnaolika slag församordning och nätverkbehöver attavsom
utvecklas i hållbar riktning.en

med traditionellpotential för synergieffekterTurism har exporten
olikamiljöteknik igod miljö och brasin möjlighet att exponeragenom
slagkonferenser olikautbildningar, studiebesök ochformer, avgenom

svenskt miljökunnande.kan betydelsefulla för spridning avsom vara
internationellt hararbetarFlera resebyråer och hotellkedjor som

svenskamiljöanpassa turismen. Ombörjat inse betydelsen attav
finns potentialföretag samverkar med turistnäringen härmiljödrivna en

skyltfönsterreferensanläggningar kan bli viktigaför byggaatt upp som
för Visa den bästa svenska tekniken.att upp
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6.4 Utredningens överväganden och förslag

Sverige har komparativa fördelar inom såväl sustainable manage-
ment sustainable infrastructure och sustainable business.som
Sverige har komparativa fördelar inom flera intressanta miljö-

miljödrivna branscher, produkter och tjänster medsegment, stor
internationaliseringspotential.
Om antalet miljöcertifierade företag isätter Sverige i relationman
till befolkningsmängden, hamnar Sveriges näringsliv iöverst en
internationell jämförelse. Sverige också ledande inom såväl livs-är
cykelanalyser LCA tillhörande LCA-baserade och certifieradesom
miljöinformationssystem. Nya Typ-3-miljövarudeklarationer är
svenskt näringsliv först i världen med använda.att
Ett hållbarhetsperspektiv leder till inte alla branscher elleratt
sektorer kan finnas med i profilering den svenska resursbasen.en av
Kriterier måste för möjligheten ingå i databas undersättas attupp en
beteckningen Sustainable Sweden.

samladEn svensk insats bör innefatta antal branscher medett stor
miljönytta och produkter, och högmed miljö-systemprocesser
prestanda leder till hållbar utveckling. Satsningar bör främstsom en
inriktas miljödrivna företag eftersom Sveriges komparativa
fördelar bedöms här för miljöteknikföretag. finnsstörre Detänsom
all anledning skapa internationell uppmärksamhet kring be-att

Sustainable Sweden.greppet
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renodladförVärldsmarknaden7

miljöanpassadmiljöteknik och
teknik

snabbt ochmiljöåtgärderuppmärksamheten behovetdagI växer av
förde områdenbedömsmiljöförbättringarforinsatser utgöra ett av

dentillväxt,högstuppvisar allraverksamhet ävenekonomisk omsom
branscher.ochteknikområdenvärlden,imellan regionervarierar

överenskommelser,internationellaantalMarknaden präglas ett stortav
miljöanpassadeefterfrågan påtillupphovoch kravregler som ger

miljöteknik.renodladpåtjänster liksomprodukter och
beroende nivånhittills varitmiljöåtgärder harEfterfrågan på mest av

industrialiseringsgraden. 1992ochekonomiska utvecklingendenpå
Eftermarknaden.totaladenforOECD-länderna 90stod procent av
helaökatmiljöåtgärderefterfråganhar överRiokonferens 1992FN:s

minskat tillvärldsmarknadenOECD-andelenoch hadevärlden 1996
efterfrågantillväxttakten iochbetydelsenoch80 procent avca

Östeuropa har påCentral- ochochLatinamerikai Asien,miljöinsatser
allvar ökat.

efterfråganflera regionerimarknadsexpansion förväntasEn men
industrialise-ochtillväxtekonomiskvilkenberoendebl.a.varierar

saknasu-länder främst,vissa regioner,landet.har i Iringsnivå man
vattenforsörjnings-grundläggande behov såsomhanteraför attsystem

kommerländerdessatyder påMycket attavloppssystem.och att
ställetoch iindustrialiseringsprocessenvissa led iöverhoppa

ochresursförbrukningminimerai syfteteknologieranvända attnyare
verksamhet. Dettaall övrigmiljöhänsyn iför integrerautsläpp att

uppbyggnad ochinstitutionellhjälp medländer fårdessaförutsätter att
ochteknologiöverföringeffektivdet finnsliksomutbildning, att en

handlar detländerindustrialiseradeandra,teknologispridning. I ommer
och slutnanollutsläppresurseffektivitet,maximaluppnå sträva motatt

produkter ochmiljöanpassadeinriktadefterfrågandär ärsystem
kapitel 7.2.tjänster se
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7.1 Efterfrågan på renodlad miljöteknik
Utredningen har gjort sammanställning några andra ländersen av
bedömning i vilka länder efterfrågan finns och vilka miljösegmentav

förväntas bli intressanta i femårsperspektiv.mestsom Naturvårds-ett
verket kommer inom kort publiceraatt Miljökrav ochrapporten
konkurrenskraft där bl.a. omvärldsanalys ingår vilkenen ytter-ger
ligare underlag för Ävensådan bedömning. siffrorna inteen ärom
exakta och statistikunderlaget osäkert följandeär beskrivningarger
ändå indikation på hur efterfrågan verkligenstoren är.

Miljömarkitaden i traditionell mening främst renodlad miljöteknik
i dag beräknadär till knappt 4 000 miljarder kronor och förväntas växa

till 6 Även000 miljarder kronor till år 2010. ingaca exakta siffrorom
finns och olika bedömningar visar på olika resultat, samtligaär

vad gäller tillväxttakten samstämmiga. Allaprognoser bedömningar
tyder tillväxt på 5-20 år, beroende på vilketprocent per segment

tittar på.man
Fördelning efterfrågan på miljöteknik på världsmarknadenav

geografiskt visar skillnader mellan olikastora regioner både i omsätt-
ning och tillväxttakt.

Tabell Den globala miljöteknikmarknaden i miljarder dollar.

1994 1995 1996
Totalt 409,1 421,7 447,6
USA 166,4 171,7 179,0
Västeuropa 127,4 129,9 137,8
Japan 65,5 66,4 70,4
Resten Asien 14,2 16,3av 19,4
Kanada 10,8 11,1 11,9
Latinamerika 6,6 7,0 8,3

Östeuropa,Central- och 6,4 6,7 7,5
Ryssland
Australien Nya 6,2 6,5 6,8
Zeeland
Mellanöstern 3,8 4,1 4,3
Afrika 1,8 2,0 2,2
Källa: Environmental Business International Inc., San Diego, 1996.

22Miljöteknik inkluderar i denna sammanställning: rening emissioner till luftav
och avloppsrening,vatten, avfallshantering, sanering, bullerbegränsning, samt
mätning och analys miljöpåverkan.av
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USA, Västeuropa och Japan

Bland OECD-länderna, USA, Japan, Tyskland och Nederländerna deär
och helt dominerande marknadernastörsta se tabell Efterfrågan4. på

renodlad miljöteknik fortsatt ökande bl.a. beroende på kontinuerligtär
skärpt lagstiftning och olika internationella konventioner. Beräkningar
från OECD visar tillväxttakterpå mellan 4 och 16 i dessaprocent
länder och fortsatt stark utveckling. finnsDessutom ökandeetten
behov och efterfrågan metoder för slutat.ex. att systemen,
återanvända och avfall,återvinna återställa förstörd mark-natur, t.ex.
sanering, restaurering försurade och/eller eutrofierade sjöar,av
restaurering degraderade och/eller utraderade naturtyper/ekosystemav

säkra slutförvaring kretsloppet.samt att stöttsav varor som ur
Behovet marksaneringsåtgärder hela världenär överenormt av

liksom efterfrågan förpå tekniker återställa mark. Inom OECD-att t.ex.
länderna bedöms framtida tillväxttakt inom marksanering tillen
16 Marknaden i utsträckning hur mycketprocent. styrs stor av pengar
respektive regering väljer inom området eller hur lagstift-att satsa
ningen utformas med markägaransvar.t.ex.

Öst- Centraleuropaoch

Värdet på miljöteknikmarknaden i regionen uppskattades till mil-7,5ca
jarder dollar 1996. de reformemaFörutsatt påbörjade ekonomiskaatt
och privatiseringsprocesser genomförs beräknas den till 23 mil-växa ca
jarder dollar till år Miljömarknaden dag främst beroende2010. iär av
utländska investeringar och multilateralt och bilateralt stöd.

antalEtt länder i regionen ansöker medlemskap i EftersomEU.om
medlemskap kräver hög miljöstandard och anpassning till miljö-en
direktiv, finns redan kraftigt ökad efterfrågan miljöteknik ochen

i dessatjänster länder. Substantiella investeringar och avlopps-i vatten-
anläggningar har redan gjorts i flera länder ytterligare insatsermen

förbehövs uppfylla direktiv.EU:s Anpassningskostnadema bedömsatt
till 100-120 miljarder med andel inom luft,ECU, ochstörst vatten
avlopp avfall. EU-stödet kan enbart täcka mindre delsamt en av
kostnaderna och skall verka katalytiskt tillsammans med andra privata
och offentliga finansieringskällor. Under de kommande kommeråren

miljarder20 från miljöinvesteringarEU på i kandidat-över att satsas
länderna också kapitelse 7.2.

förstärkande möjlighetEn främjar utvecklingen i regionen ärsom
Östersjön,det arbete gjorts för fram förAgenda 21att tasom en

Baltic 21. handlingsinriktatDetta dokument med åtagandeär ett om
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minskad miljöpåverkan från bl.a. industrin, vilket kommer krävaatt
investeringar i miljöförbättrande åtgärder.

Asien

Alla regioner i världen erfar olika slags miljöproblem Asien denärmen
världsdel förorenad och har de allvarligaste miljö-är mestsom
problemen. region i världenIngen har så många kraftigtannan
förorenade städer. Floder och sjöar i regionen tillhör världens mest
förorenade och under de åren har hälften skogen för-30senaste av
svunnit. Problemen speciellt i urbana områden i de flestaär stora,
regioner i världen, med partikelföroreningar, blyutsläpp och flygaska i
luften. Kolkraftverk bidrar i hög grad till luftföroreningar. örsumingenF
kommer öka kraftigt under de kommande årtiondena inteatt om
motåtgärder vidtas.

Marknaden i Asien för renodlad miljöteknik ändå liten hittills iär
jämförelse med Nordamerika och OmsättningenEuropa.t.ex. var ca

miljarder dollar förväntas årlig tillväxttakt19 år 1996 och medväxa en
på exkluderat. Snabb ekonomisk utveckling som12 Japanprocentca

miljöförbättringarför närvarande och ökad efterfrågan påmattats ären
primärt de faktorer leda till ökad efterfrågan. Förändringar ikansom
den ekonomiska utvecklingen kan snabbt leda till förändrade förutsätt-
ningar för miljöinsatser. Ungefärlig storlek marknaden i någrapå
länder i regionen finns i tabell

Kina
från China National Environmental Protectionårsrapport AgencyI en

budgeteras planerade miljöinsatser under tillNEPA åren 1996-2000
drygt miljarder dollar. hälften till och avlopps-20 Drygt går vatten-

Ävensektorn och till luftrening och avfallshantering.30 procent omca
finns begränsande faktorer såsomefterfrågan i Kina radär stor en

valutamarknad.bristen på utländsk valuta och dåligt fungerande Deen
därför finansierasbästa marknadsmöjligheterna ligger i de projekt som

prioriteringarmed internationella medel, förändrade politiskaäven om
landet kan förseningar projekt.inom orsaka också i dessa
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Tabell Miljöteknikmarknaden i några asiatiska länder i miljoner
dollar.

Land Marknad Tillväxttakt
procent

Republiken Korea 3 400 12
Taiwanprovinsen 3 100 8-12
Kina l 600 -
Indien 000l 18
Thailand 1 000 25
Indonesien 900 20-25
Malaysia 700 18-22

Källa: GLOBE 1996, Kanada.

Indien
Miljömarknaden i Indien högst beroende utländska stöd ochär ännu av
fonder. Omsättningen marknadenpå miljoner dollar1 245 1996. Påvar
grund snabbt växande befolkning uppgår till miljardsnartav en som en
och ökat miljömedvetande bedöms marknaden ha snabb tillväxtett en
med årlig tillväxttakt på 18 fram till år 2000.procenten ca

Latinamerika

marknadenTotala uppskattades till 6,6 miljarder dollar 1994 seca
tabell med årlig tillväxt6 på 12 Marknaden fortfarandeärprocent.en
outvecklad, ekonomiska reformer, privatiseringar och ökat miljö-men
medvetande skapar remarkabel tillväxt. finns goda möjligheterDeten
för miljöföretag i regionen. potentialen finns inomDen största
områdena avlopp,och avfall, luftrening och förnyelsebar energi.vatten

ArgentinaI saknar miljoner människor tillgång till drickbart9t.ex.
och miljoner20 saknar anslutning till avlopps-övervatten ettpersoner

Brasilien har hittills miljarder dollar2,4 påsystem. översatsat
miljöförbättrande åtgärder och den marknaden i Latin-är största
amerika. Internationellt bistånd har bidragit med miljarder6änmer
dollar sedan 1988. Regeringen räknar med miljarder dollar19överatt
behövs för effektiv utsläppskontroll.en

23Se fotnot 22.
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MiljöteknikmarknadenTabell 6. i Latinamerika i miljarder dollar.

Land Värde miljö- Tillväxttaktav
marknad procent

Totalt 6,6 12
Brasilien 2,4 10-14
Mexiko 2,0 10-14
Argentina 0,7 8- l 2
Chile 0,3 15-20
Colombia 0,3 8- 1O
Peru 0,3 8- l 0
Venezuela 0,3 9-1 1

Källa: Environmental Business International Diego.Inc., San

Afrika

Storleken på miljöteknikmarknaden i Afrika har beräknats till 2 mil-ca
jarder dollar och förväntas1994 med 10 årligen framväxa procentca
till år 2000. Det miljöarbetet utanför Sydafrika bedrivs inommesta
offentlig sektor och utvecklas stöd multilaterala ochgenom av
bilaterala biståndsorgan. Stora investeringsprojekt genomförs ofta av

internationella konsultföretag och i de flesta projekten finnsstörre av
krav på miljökonsekvensbeskrivningar vilket i sin kan ökagörs,att tur
efterfrågan på utvecklade GIS-system.

Vattenförsörjningssektorn och sanitetsinstallationer i storstäderna är
de marknadssegmenten i Afrika. växande marknads-Enstörsta annan
möjlighet behovet avfallsanläggningar. Uppskattningar kon-är av av
tinentens framtida energibehov indikerar också växande marknaden
för alternativa bränslen.

7.2 Efterfrågan på miljöanpassad teknik

Marknadens storlek för miljödriven affärsutveckling defmitions-är
mässigt svår uppskatta, den starkt växande. Efterfråganäratt men
miljöanpassad teknik påverkas främst efterfrågan från konsumenterav
och andra intressenter företaget lagstiftning och andraävenrunt men av

24Se fotnot 22.
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potentiell efter-exempel påföljer någrastyrmedel. Nedanoffentliga
frågan.

miljö-efterfrågan påoch ökadutvecklingekonomiskSnabb en
ökadleda tillkanprimära faktorernågraförbättringar är som
Starkmiljödrivna företag.frånprodukter och tjänsterefterfrågan

kannärvarandeden föri Asien,ekonomisk tillväxt mattats,även om
högteknologiskaförområdevärlden till intressantdenna delgöra ettav

imiljöanpassad teknikEfterfrågan påmiljölösningar. är stor t.ex.
elektronik ochmassaindustrin,ochThailand, speciellt inom pappers-

förbudgeteratsmiljarder dollar harCirkalivsmedelsindustrin. 36
energiomställnings-finnskapitalinvesteringar. Detkraftrelaterade en

energiomställ-attraktivadeThailand tillfond mestgör en avsom
energibesparingarteknik förspeciellt föri regionen,ningsmarknaderna

energieffektiva tekniker.och
Östeuropa för Sverigeväl tillmarknad och liggerväxandeär en

finns inomlösningarmiljöanpassadebehovgeografiskt. Stora av
Kommissionen KOMtransportsektorn.energi ochindustri, attmenar

utvecklingensåanpassningsarbeteinrikta sittkandidatländerna bör att
framhållerhållbar. KOMlångsiktigtblirolika sektorernadeinom
håller EU-anläggningartillsekandidatländerna börockså attatt nya

investeringar.för stöd tillvillkorockså kommervilketnivå, ettvara
energijordbruk,framhållssektoreri andramiljöhänsynIntegrering av

kommissionen.transporteroch av
frångäller utsläppvadbehövaskommer transporterInsatser att

miljöproblem. Lag-globalaallvarligastevåradettaeftersom är ett av
bilbranscheninomtekniksprångleda tillavgasrening kanpåkrav t.ex.

ocksåfinnsinom den sektorn. Detför företagmöjligheteroch skapar
bränslen,alternativaanvändakunnateknologier förbehov att t.ex.av

finnsåren20logistik-transporter. Deområdet t.ex.och inom närmaste
miljarder kronori på 1 000dock osäkra Europautbyggnadsplaner

tilluppgåkan kommaför snabbtågMarknadentransportsidan.inom att
imiljarder kronor bara Europa.100

kanoch hurenergiförsörjningensektorviktigEn är manannan
systemkunnande ochkrävermiljöbelastningen. Dettaminska manage-

mark- ochluft,olikapåverkar påEnergisektornmentkunskap. sätt
minskaochställaländer försökeroch hälsa. Mångavattenkvalité att om

styrmedelekonomiskaellerlagstiftningenergianvändningen genomav
århundrade inteienergitillförselnbakgrund risken nästabl.a. attmot av

behovfinnsbefolkningstillväxten. Dettill, relativträcker ett enormt av
och dettaenergibesparingsmetoder världeneffektiviserings- och över

för håll-och kompetensteknologierBehovetbara öka.kommer att av
biobränslen,sol, vind,påtagliga ochenergiförsörjning vatten-bar är

med kraft.bedömsenergi områdengeotermisk växakraft och är som
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Även resurseffektiva och miljöanpassade för fjärrkyla behövs isystem
tempererade länder.

länderMånga världen saknar eller har bristfällig institutionellöver
kapacitet, lagstiftning föroch politik hantera miljöfrågoma. Detatt
finns hög grad ineffektivitet i många statliga myndigheter ochen av
bristen mänskliga teknologikunskap, och kapital är stor.resurser,

finns omfattande behov hjälp till institutionell uppbyggnadHär ett av
och behov kompetens inom exempelvis projektledningmanagement,av
och utbildning.

Ökade från införakrav investerare och biståndsorgan på miljö-att
ledningssystem ökar behovet miljökonsulttjänster. Miljökonsekvens-av
beskrivningar krävs också allt oftare vid projektplanering.MKB

Utredningens överväganden och förslag7.3

Miljömarknaden i traditionell mening främst renodlad miljöteknik
förväntasi dag beräknad till knappt miljarder kronor och4 000är

till Alla bedömningartill 6 000 miljarder kronor år 2010. påväxa ca
dessa områden tyder tillväxt mellan och år.5 20 procent peren

Öst-antal länder i och Centraleuropa ansöker medlemskap iEtt om
ochEftersom medlemskap kräver hög miljöstandardEU. en

ökad efterfrågananpassning till miljödirektiv, finns redan kraftigten
miljöteknik och tjänster i dessa länder, liksom EU avsätteratt

miljarder de åren.20 ECUöver närmaste
definitions-Marknadens storlek för miljödriven affärsutveckling är

finnsuppskatta, den starkt växande och härmässigt svår äratt men
alladen potentialen för tillväxt, eftersom den berör istörsta settstort

sektorer och hela näringslivet.

tillväxtmarknader församlad svensk insats bör inriktasEn
miljödriven affärsutveckling. Potentialen för tillväxt eftersomär stor
i hela näringslivet berörs. OECD-länderna för denstårstort sett

efterfrågan Asien ochvissa marknader,största även t.ex.om
Sydamerika, visar tillväxt.större
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någraMilj öexportfrämj ande i andra8

länder

Internationella utblickar nödvändiga för skall kunna läraär att man av
för finnsandra länder och till sig det bästa tillämpa i Sverige. Detta att

flertal initiativ i andra länder för främja internationalisering ochett att
miljöanpassad teknik utredningen redovisar några.export av varav

dessa länders arbetssätt har fungerat förebilder vidVissa av som
förslagen och Utredningenutformningen strategi och i kapitlen 3av

Stödfunktioner förhar underlagsmaterial bl.a.använt rapportensom
Storbritannien, ochmiljöteknik i Tyskland, Nederländerna, USA

Japan, organisationer iliksom studiebesök miljöexportfrämjande
Danmark, och Storbritannien.USA

Danmark1

miljöteknologi kommerflesta marknadsföringsinitiativ danskDe av
nätverk i aktiebolags-från City nationelltGreen Denmark GCD, ett

Citys visionform med bl.a. miljöföretag och kommuner. Green är att
Danmarks nationella och inter-på kommersiell bas skall varaman

för den privataskyltfönster för energi- och miljölösningarnationella
och offentliga sektorn.

kan köpa aktier iAlla företag, organisationer, kommuner GCD.etc.
aktieägare förbinderMinimiandelen, aktie, kostar 000.DKK 15 Enen

sitt köp efter köptillfälletsig med två år presenterasenastatt en
ställamiljöredovisning till måste kunnaGCD. Dessutom upp somman

ersättningreferensanläggning vid besöksdelegationer mot DKKca
informationsmaterial från000. aktieägare får generellt3 Som man

rättighet användanyhetsbrev och årsberättelse, harGCD attman
databas ochi marknadsföringen, finnas med iGCD:s logotyp att
kan utnyttjabroschyr. får tillgång till och informationMan om man

betalar ingen årsavgiftteknologi Clean Technology". Manrenare
vill avsluta sittbetalar bara för de tjänster använder. Omutan man man

25 Miljöteknikdelegationens rapportserie.1998:1Rapport nr
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aktieägande så återköper GCD aktieinnehavet. denPer sista december
fanns1997 233 aktieägare, där industri 34 konsulteräger procent,

23 övrig tjänstesektor 30 kommuner och länprocent, 13procent,
procent.

har primärtMan arbetat med avlopp, avfallshantering och återbruk,
energiförbättringar, teknologier, lantbruk, stadsekologi samtrenare
inom transportsektorn. Alla aktieägare finns i central databas och ien
den finns också information referensanläggningar helaöverom
Danmark, det bästa Danmark förmår systemlösningar inom deav
prioriterade områdena. Databasen ligger till grund för de flesta affärer.
Den används vid alla delegationsbesök, aktieägarna, vid danskaav
ambassaderna världen och andra offentliga danskaöver utom-organ
lands. Databasen består av:

offentliga hemsidor GCD koncept och allmän information0 om
presentation alla företag/kommuner aktieägareär0 av som
det bästa Danmark kan erbjuda systemlösningar0 av

Pâ ambassaderna finns ofta sektorsexpert miljö/energi kanen som
hjälpa till vid utländska förfrågningar och guida dessa igenom den del

databasen inte för alla.är öppenav som
Sekretariatet placerat i Herning, Jyllands sjätteär stad, medstörsta
kilometer25 till flygplats, Dit flygerKarup. frånnärmaste Kastrupman

timme. Placeringen intressant, inte i Köpenhamn och inteären
heller i den staden Jylland.största

Genom uppsökande, kontaktskapande säljarbete, mäss-t.ex. genom
stöd och utställningar, GCD kontaktmäklare mellan med-är en
lemmarna och potentiella köpare från offentlig sektor eller semi-
officiella hela världen. väljer läggaMan projekt i förorteröver attorgan
för kunna miljöprofilera sig, så projektet kan fungeraatt att som
referensexempel för inköpare i de städerna.större

GCD erbjuder service för utländska besöksdelegationer villsom
orientera sig möjligheten till samarbete danskamed företag.om
Besöken så upplagda sekretariatets informationär ocksåutöveratt man
får möjlighet besöka företag och referensanläggningar haratt som man
intresse för. läggerMan vikt vid besöken så de skallstor att attanpassa

besökande land och alla sköts med storpassa arrangemang
professionalism. På verksamhetsår har haft delegations-208tre man
besök totalt, i genomsnitt dagar.4,5stannatsom

GCD hjälper till hitta finansieringsmöjligheter för projekten ochatt
samarbetar med Danida dansk motsvarighet till SIDA och den danska
miljömyndigheten ocksåsom kan bistå med projektpengar. Inget görs
gratis uppdragsgivare kan få stöd från danska myndigheter viamen
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i affärer förbistånd eller internationellt stöd sedan utannat som mynnar
länder där det finnsdanska företag. Därför GCD bara i deopererar

biståndspengar/andra stöd-internationellt stöd från andra aktörer
pengar.

driftsbidrag utgår från deBudgeten miljoner DKK/år.7 Ettär
hälftenmed vid vilket täckerfyra kommuner starten, avsom var

Övriga konsult-intäkter kommer huvudsakligen frånkostnaderna.
dedelegationsbesök, kommission på påverksamhet, 3 procent

aktieavgifter. erhållerexportaffärer har initierat, GCDGCD samtsom
marknadsföringsbidrag första året.statliga förutominga ettpengar

självständighet ochbli självfinansierat för uppnåMålet heltär attatt
integritet.

Tyskland8.2

expanderandetyska företagbevaka och informeraFör att om
TransferzentrumInternationalesmarknader bildades 1996 institut,ett

teknologistöder inte barafür Umweltstechnik ITUT. Man export av
kunskapsöverföring tillutrustning, lika mycket handlar detoch om

och medelstorastödja småföretag. Arbetet inriktat påtyska är att
slå sig ochoch information förföretag vad gäller hjälp att nya

del statligtEftersom till vissokända tillväxtmarknader. ITUT är ett
politiska kanaler inomutnyttja etableradeinitiativ har möjlighet attman

miljö-managershjälp kalladeutlandstjänsten. såMan äventar somav
handelskamrama.tyska industri- ochinitiativ drivs deär ett som av
organisationer.i fristående ITUT-i praktiken uppdelat tvåITUT är

efterfrågan och utbudkopplaGmbH arbetar med samtatt samman
spriderländer och företag. Manförmedla kontakter mellan även

länder ochmarknadspotentialer i olikainformationgenerell om
kombinera medstödprogram gårinformerar lämpliga attsomom

vetenskapliga utbytet. På såITUT-Verein stödjer detverksamheten.
Likasåi de olika länderna.intresset för miljöteknikvill ökasätt man

miljöstandarder det internationellaför förbättra påarbetar attman
kommunika-informations- ochOrganisationen fungerarplanet. ettsom

för miljöteknologisk know-how.tionscenter
Även tillbaka har varit världsledandeTyskland sedan flera årom

undersökningar gjorda påvad gäller miljöteknik visarexport senareav
Framför alltbörjar hämta försprånget. USAfler och fler ländertid att

lyckade satsningarfrån tyskt håll, har gjortoch Kanada, menar man
industripolitiskateknologi. Vad gäller denöka grönexportenatt av

först och främst på viktenmiljöteknologi pekarbetydelsen för avman
farligt studeratvärsnittsbransch.miljöteknologi Det är attatt som ense

5 18-5524
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frågan kanDetta till och med leda till kontraproduktivaseparat.
effekter. TysklandsI delstater börjar industristruktur mednya en ny

ochsmå medelstora företag fram. har oftaDessaväxa grönen
inriktning sin verksamhet. Trots Tysklands framstående position
jämfört med andra länder internationellt har miljöteknik lägresett en
exportkvot genomsnittet för tyska branscher.än Till viss del kan detta
förklaras med andel småföretag i kombination medstoren en
betydande hemmamarknad. För exportföretagen det främst länderär
utanför det handlarEU Konkurrensen marknaden uppleverom.
tyska företag hårdast från andra tyska konkurrenter. Dagens stödsom
till den exporterande industrin har brister. Många företagen kännerav

de får bristande information utvecklingen världsmarknaden.att om
hittaAtt i bidragssystemen i hemlandet i princip omöjligt. finnsDetär

också endast fåtal rådgivare besitter tillräcklig kunskap.ett externa som
Av den anledningen kommer ITUT:s roll i framtiden förmodligen att
bli viktig.

hindretDet för det höga prislägetstörsta i landet. Tyskaärexporten
produkter har svårt konkurrera internationellt på grund högaatt av
tillverknings- och lönekostnader. förbättraFör företagensatt export-
chanser föreslås exportñnansieringsprogram för små och medelstoraett
företag specifikt för miljöteknik, information internationellaom
anbudsförfaranden eller orderutlämnanden och ramavtal, kursbok ien
fmansieringsstöd till miljöteknik, stöd till informationsöverföring,
analyser framtida marknader, information andraöver ländersom
miljölagar och regler, intensifierade åtgärder för förbättra denatt
utrikespolitiska organisationens arbete för stödja industriföretag.att

8.3 Storbritannien

I Storbritannien startade Joint1992 Environmental Markets Unit,
JEMU, departementsövergripande enhet mellan industri- och miljö-en
departementen. hjälperJEMU den brittiska industrin utnyttjaatt
möjligheterna världsmarknadenpå för miljöteknik. försökerJEMU öka
företagens medvetande marknaderna för miljöprodukter ochom
tjänster, dem till utnyttja dessa möjligheter ochatt uppmuntra att att
samarbeta för till regeringens politik och strategier arbetar iatt attse
den riktningen. Målet skapa stark, konkurrenskraftig brittiskär att en
miljöindustri kan tävla med bra resultat på världsmarknaden.som
Tillsammans med bl.a. ambassader och konsulat världen hjälperöver

brittiskaJEMU företag identifiera marknadsmöjligheter. Manatt
arbetar handelsorganisationer, den brittiska handelskammarennära och
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företag iBusiness Links för hjälpa brittiska delta mässor,attatt
och aktiviteter hemma och utomlands.uppdrag andra

detaljer brittiskahar databasJEMU t.ex. satt en som ger omupp
miljöområdet. finnsleverantörer produkter och tjänster inom Detav

ungefär företag, ungefär har detaljerad000 inlagda 1 5005 varav
marknads-information företagen verkar, användarsektorer,om var

för matchaaktiviteter och intressen. använder databasenJEMU att
utländska förfrågningar med potentiella brittiska leverantörer. Att vara

traditionell miljö-med i databasen gratis. prioriterar bådeJEMUär
reningsteknik och clean technologies såsom processtekniker som

tillmindre energi eller råmaterial eller har lägre utsläppanvänder som
alternativen. exempel exporttjänster JEMUmiljön Somän som

för brittiska företagtillhandahåller kan frågeservicenämnas om
företag medmarknadsmöjligheter miljöområdet utomlands, hjälp tillpå

till ochkontakter vad gäller allt från teknikkunskap stödprogram
benchmarkinginformationhos myndigheter, marknads- ochkontakter

världen sammanställningar statligabästa möjliga teknik i och överom
stöd till miljöteknikföretag.

Technology Partnership Initiative

efter miljövärldskonferensenTechnology Partnership Initiative startade
information brittiska miljö-Rio och har mål förmedlai att omsom

tredje världen.lösningar till företag och myndigheter i Programmet
förlängts i treårsperioder till 1999.började 1993 och har sedan två

internationella företagNetwork brittiska ochderas nätverkI TPI av
gratis ochMedlemskapetoch organisationer ingår 4 000 ärpersoner.

fyra år,får nyhetsbrev, gångerinnebär att ett utsom ges perman
företag imiljöfakta fallstudier från brittiskainnehållande och

Guidefår medlemmarna katalogen TPIutbildningssyfte. Dessutom
tillgång till fri frågeservicebrittiska produkter och tjänster ochöver en

söka efter brittiska leverantörer.för att

ServicesOverseas Trade

har nätverk för hjälpaTrade Services OTSOverseas satt ett attupp
exportforetag. har ungefär anställda. Huvudpartenbrittiska OTS 2 000

anställda hjälpcentraler Help desks, cirka diplomatervid 200 ärär
arbetar utomlands. Storbritanniens exportmarknader harFör 80 avsom

beskriver all hjälp kan fåpublicerat MarketOTS Menus omsom man
land. nå viavill till visst Dessa går Internet.ävenett attexporteraman

marknaderInformation har fakta allaMarket CentreExport somom
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kan besöka eller be litteratursökning ifrån. Vill haman om man
skräddarsydd niarknadsinformation så kan diplomatema fungera som
konsulter. Dessutom finns många fler funktioner för hjälp med
språkproblem, hjälp med besök utomlands och besök iatt ta emot
Storbritannien.

8.4 USA

finnsDet mängd i förUSA befrämjastor att exporten program av
miljöteknik, främst till Asien och Latinamerika, tillävenmen
östeuropeiska och afrikanska länder. handlarProgrammen ofta attom
underlätta finansiering kommersialisering i andra länder, bistå medav
experthjälp och marknadsundersökningar hjälp med identifierasamt att
behov och ihop behoven med existerande teknologi i USA. Nyapara
marknader skall identifieras, där den amerikanska regeringen kan
assistera i utveckla exportmarknader.att

Export amerikansk miljöteknologi nyckelfaktor i USA:särav en
nationella strategi for miljöteknologi och befrämjandet exportav av
miljöteknologi hög prioritet ofDepartment Commerce. Denges av
globala marknaden för miljöteknologi förväntas med 50växa procent
till år 2010. Genom privata- offentliga partnerskap villatt uppmuntra
Clintoiiadministrationen försäkra sig amerikanska miljö-attom
teknologiforetag konkurrerar effektivt på den internationella mark-
naden. kraftigaUSA:s satsningar på öka miljöteknologiatt export av
har positiva resultat. ökarExporten och arbetar målinriktat forgett man

få del den växande världsmarknaden inom miljöteknologi.att storen av
Den amerikanska med 50 mellan 1993 ochväxte näraexporten procent

$9,7från $l4,51995 miljarder till miljarder. Kalifornien landetsär
ledande producent och miljöteknologi; lokala företagexportör av
genererade under $221994 miljarder $1,5i vinst, miljardernära varav
från och skapade fler arbetstillfällen.160 000 Nedanänexport, ges
korta beskrivningar några de många finns i USAav program som
för befrämja miljöteknologi.att export av

US Trade and Development Agency, TDA

miljöteknologiExport blir allt viktigare del TDA:sav en av program.
stödjerTDA bland finansiering förstudier,export, annat genom av

konferenser och utbildningsprogram.
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USAIUS for International Development,Agency

samarbetar bl.a. med ameri-amerikanska biståndsorganet, USAID,Det
industri och for olika främja amerikanskkansk FN, sättatt export av

miljöteknologi. grundades bl.a. United States-Asia Environmental1992
minska miljö-Partnership, riktar sigUS-AEP. Programmet attmot
samtidigtförstöringen i de snabbt växande asiatiska ekonomiema, som

marknaden.hjälper amerikanska företag sig US-AEPdet att ta
identifierarfinns tio asiatiska städer.i Representanternarepresentanter

miljöförbättrande teknologi och därmed exportmöjligheter förbehov av
amerikanskaföretag. Behov matchas elektroniskt medamerikanska

registrerade i deras databas.företag, Dettaär program, somsom
Network forpåbörjades kallas Environmental Technology Asia,1995,

finansiellt stöd åt små ochUS-AEPETNA. Förutom ETNA ger
medelstora företag undersöka asiatiska marknader hittaatt samt

i form inhemska företag och enskilda organisa-samarbetspartners av
organizations.tioner non-governmental Dessutom arrangerar man

konferenser och demonstrationsprojekt.

Export InitiativeEnvironmental Technology

Initiative, led iEnvironmental Technology ETEI,Export är ett
öka amerikanskClintonadministrationens ansträngningar exportatt av

ingår bland aktivitetermiljöteknologi. initiativetI annat som
Environmental Trade Working Group, ETWG. ETWGkoordineras av

myndigheter.från olika Sexbestårär representantersom aven grupp
ingår strategin, vilka redovisas nedan.punkter i

Privata-ofentliga partnerskap

skallformats för myndigheter och industriantal partnerskap harEtt att
med avseendemål påarbeta tillsammans för uppnåatt gemensamma

och teknologisk utveckling. exempelekonomisk, ekologisk Ett är
Technologies Trade Advisory Committee ETTAC.Environmental

miljöteknikindustrier ochfrån olikaETTAC består representanterav
för ofskall verka rådgivande Commerce. IDepartmentgruppsom en
Administrations Environmentalsamarbete med International Trade

Office, har de tagit fram rekommenda-Technologies ETEExport
miljöteknologi kan befrämjastioner för hur export av
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Vinna marknader har kraftig tillväxtsom

Nya marknader skall identifieras, där den amerikanska regeringen kan
assistera i utveckla exportmarknader.att Ett exempel ETE:s arbete.är
De råd till företag4 000över år, marknadspotentialenger iper om
andra länder. De producerar nyhetsbrev, Environmental Exports News,
och andra publikationer leder ETWG:s arbete medsamt främjaatt
handel för amerikanskt näringsliv.

Konkurrenskraftig och finansieringinnovativ

Syftet öka möjligheter förär amerikanskaatt miljöteknikföretag fåatt
tillgång till finansiering för nå på utländska marknader,att ut samt
utjämna ojämlikheter uppstår grund utländska regeringarattsom av
erbjuder bundet bistånd vid finansiering miljöprojekt. Export-Importav
Bank of the United States, Ex-Im Bank, har uttalat dess högstaatt en av
prioriteringar ökat stödär miljöanpassadatt teknologiexportge av

öka stödet till små exportföretag.samt att

Utveckling och kommersialisering miljäteknologi och standarderav

Syftet bort barriärerär att negativtta påverkar amerikanskasom
företags förmåga konkurrera, skapa dynamiskatt miljöindustrien

kommersialiseringatt ochuppmuntra assistera u-länder igenom
standardiseringsprocesser. Department of Energy m.fl. har utfört
handelsresor till Kina och vice för främjaversa samarbeteatt ett
mellan nationerna och i förlängningen amerikansk teknik.exporten av

Kapacitet och träning

Utländska beslutsfattare utbildas i miljöfrågor, vilket stärker ameri-
kansk och expertisnärvaro utomlands. US-AEP har fler l 750stött än
projekt, handlar affärsutbyte, teknologiöverföring och utbild-som om
ning.

Demonstrationsprojekt

Syftet demonstreraär amerikanskmiljöteknologiatt och uppmuntra
användandet den på utländska marknader. USAID har till exempelav
finansierat demonstrationsprojekt100över i avfallsminimering.
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förslagöverväganden ochUtredningens8.5

för främjainitiativ i andra länderförekommer mängdDet atten
miljöprestanda.med högprodukter och tjänsterteknik,export av

statsapparaten föranvänder helaframgångsrika ländernaDe mest
med starkfokuserat marknaderochstödja företagen satsaratt

tillväxt.
för framgång.avgörande faktorFinansieringF är en

marknadsfördelar.offentlig sektorprivat ochSamverkan mellan ger
för samverkanframgångsrikt konceptDenmarkCityGreen är ett

speciellt Danida-och företag. GCDmellan kommuner satsar
den danskaavancerad databasdelegationsbesök ochländer, överen

resursbasen.
miljöexport-för stödja ITUTstatligt institutTyskland har attett

ihandelskammarefinns tyskamiljö-managersoch runt om
världen.

departements-exportstöd ochallmäntStorbritannien har braett en
miljödepartementet, JEMU,industri- ochmellanövergripande enhet

miljöexport.för stödjaatt
omfattande stöd förmålmedvetet byggtårhar på någraUSA ettupp

partnerskap.statliga-privatabaserat på bl.a.miljöföretag,

tagits tillandra länder harfinns ioch erfarenhetergoda idéerDe som
Erfarenheternastrategin.den föreslagnavid utformningen avvara
förslag hurfram påmedgrund för arbetetlegat tillhar också att ta

konkurrenskraftnäringslivssvensktförstärkakan attgenomman
företag.miljödrivnaframväxtenstimulera av
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Finansiering utredningens9 av

förslag

förslag beräknas till miljonerför utredningens 30Kostnaderna ca
tredjedel går till nätverksstimulans ochår, därkronor år i tre enper

profilering Sustainablekompetensuppbyggnad, tredjedel till aven
personalkostnader SUCCESS.tredjedel till i DeSweden och en

miljonerperioden beräknas uppgå till 64medlen, föroffentliga som
handels-främst från Närings- ochföreslås kommakronor,

projektanslag förochoch Miljödepartementetdepartementet ettvara
Övriga blirkomma från de aktörermedel förväntasår.tre som

medlemsavgifter och uppdrags-SUCCESSmedlemmar i ev.genom
verksamhet.

kvalificerad ochoch underhållaresurskrävande byggaDet är att enupp
flera heltidstjänster,för detta krävsIT-kommunikation. Enbartaktiv
nätverksstimulanserKompetensuppbyggnad ochinitialt.åtminstone

verksamheten skalltid och Omockså bådekräver vararesurser.
första dagenpersonal frånkompetentförtroendeingivande krävs som

från näringsliv,efterfråganfrågor och täckabesvaraskall kunna
och övriga.utländska intressenterkommuner,

till nätverks-föreslåstredjedel SUCCESSDrygt resurseraven
kommerkompetensuppbyggnad, form projektiochstimulans somav

direktaktör nod iblandiblandtillgodo, via någonsmåföretagen annan
företaget.till

Sustainableprofileringföreslås påtredjedelKnappt satsas en aven
informations-framtagninguppbyggnad databaser,dvs.Sweden avav

delegationsbesök.och anordnandematerial av
bemannaspersonalkostnader. Enheten börtredjedelensistaDen är
DenmarksCityvilket i princip Green7-10 motsvararpersoner,av

departements-Storbritannienmindre lEMUzskansli långt änärmen
enhet.övergripande

uppdragsfinansieringoch eventuellmedlemsavgifterGenom
ochNäringslivets övriganäringslivet bidra.ocksåkommer att

Eftermiljoner initialt. någotberäknas uppgå till 4intressenters insatser
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år beräknas denna uppgå till 10 miljoner kronor. Detta motsvarar
ungefär Green City Denmarks omsättning under 1997.

Bild 6. Kostnader och intäkter för SUCCESS i miljoner kronor.

1999 2000 2001
Kostnader
Databas
-uppbyggnad 5 - -
-uppkopplingar l - -
-uppdatering l 1-

Infonnationsmaterial 2 1 l
Resor 2 2-
Delegationsbesök 2 2 2
Fönster 1 2 2
Kompetensuppbyggnad 3 3 3
Nätverksstimulans 10 8 5
Personalkostnad 9 9 9
Totalt 33 28 25

Intäkter
Medlemsavgifter 2 4 6
Uppdragsverksamhet 2 4 4
Totalt 4 8 10

Finansieringsbehov 29 20 15

Målet under denär påföljandeatt treårsperioden, 2002-2004, successivt
minska eftersomstatens de offentliga åtagandena medengagemang
nåtverksstimulans och kompetenshöjande åtgärder under denna period
beräknas kunna avslutas. Statens under perioden 2002-engagemang
2004 beräknas uppgå till maximalt 15 miljoner kronor, 10 mil-varav
joner kronor under 2002. När databasen väl etablerad,är kompetens-en
uppbyggnad har skett och nätverken vuxit sig starka, kan föransvaret
driften databasen någonövertas eller några andra aktörerav m.m av

Övrigdå finner lämpliga. verksamhet inomsom SUCCESSman
beräknas under period bli självfinansierande och kan övergå tillsamma
privata aktörer. Därmed avslutas också ekonomiskastatens engage-
mang.

Eftersom det lika mycket frågaär näringsliv miljö,en om som om
föreslås proj ektanslag påatt ett resterande medel kommer från Närings-
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konkurrens-miljödrivetSverige fårkan leda tillSatsningen att ett
gäller bådeexportintäkter.med påtagligt ökade Dettakraftigt näringsliv

småföretag inteoch deföretag redan i dagde ännuexporterar somsom
till dennäringsliv sigsnabbare svensktbörjat Juexportera. anpassar

till internationelldesto chansenmarknadens krav,miljödrivna ärstörre
anpassning/omställning kanoch exportintäkter. Dennaframgång staten

nätverksstimulanser och kompetens-framför alltunderstödja genom
resultat.satsning desto snabbareuppbyggnad. Ju större
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konsekvenserRedovisning10 avav

förslagutredningens

positivaregionalpolitikenförförslagutredningens ärKonsekvenser av
ochmiljöanpassningstimulerapåförslagen byggereftersom att

lokaliseradefinnssmåföretag vilkafrämst överinternationalisering av
hela landet.

fungerandekompetent,byggatid ochDet atttar enuppresurser
och endastinternationaliseringsprocessstödjaförfunktion att enen
och bör spelakanresultat. Statensatsning kanlångsiktig medveten ge

värdeskapandeför skapakoordinerande rollochkatalytisk atten
denframgångleda tillkani sinnätverk,och tursomprocesser

offentligaökar deförslagUtredningensmarknaden.internationella
insatsmiljoner kronor. Den64sammanlagtmed typåtagandena somav

bådeförmedlasskallinformationdenochskall göras typ somav
kollektivinternationellt kanochföretagennationellt till vara enanses

offentligamedfinansierasdärförböruppbyggnadsfasenochnyttighet
medel.

byggaincitamentharaktör/branschenskild attfinns ingenDet som
denmiljökunnande,näringslivs närSverigesheladatabas över menen

nätverkdatabas,uppbyggnadden. Vidalla hafinns kanväl nytta avav
små ochenskilda aktörer,viktigt ingadet t.ex.och kompetens är att

också viktigtDetriskerar är attföretag,medelstora stängas ute.att en
förmedeloffentligafrånkommerbudget attSUCCESSdelstor av

småföretagenförförenklaförochtjänsterbasutbudsäkerställa attett av
marknaden.internationellapå denkomma utatt

konstaterashar kunnatförslagutredningenskonsekvenserInga av
brottsföre-och detbrottsligheteneller förjämställdhetspolitikenför

byggande arbetet.
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Andreassonyttrande O.Särskilt Bengtav

avgörandeframgångföri denutredningeniOvannämnda expert anser
iåtminstoneSUCCESStillhörighetorganisatoriskfrågan att enom -

Exportrådet harExportrådet.tillbör knytasuppbyggnadsfas -
karaktär, harliknandesektorsatsningarutvecklaerfarenhet att avav
exportteknik-besitterforetagsnätverk ochochmyndighets-etableratett

medfáltorganisationinternationellaExportrådetskunskapen. egna
föravgörandeambassaderochsamarbete med UDoch ärkontor en

SUCCESS.verksamhet i Inteexportfrämjandeframgångsrik operativ
existerandedenocksåExportrådet troligen ärviktigtminst är att

skulle haföretagexportintresseradenäringslivetsorganisation som
avkall fårintesjälvklartinnebärförslagför.förtroende Detta attstörst

miljökunnandet iuppbyggnadengällerdetkvalitetenpå närgöras av
SUCCESS.
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Särskilt yttrande Gudrun Bågstamav

föreslagnaDen verksamheten SUCCESS kommer innebäraatt stora
fördelar för svensk miljöexport. För min del kan jag dock inte dela
utredningens bedömning den organisatoriska formen för satsningen.om
Det enda rimliga förslaget knyta denär verksamhetenatt nya
SUCCESS till det redan befintliga Exportrådet.

Exportrådet i likhet med det föreslagnaär, SUCCESS, organisa-en
tion stöds både näringslivet och dock med densom staten,av
betydelsefulla skillnaden den redan finns platsatt de betydelse-
fulla marknaderna.

Utredningens förslag innebär befintlig kompetens inte används.att
innebärDet verksamheten inom Exportrådet kanatt komma att tunnas

i stället för den kvalitetsutvecklingut SUCCESS kansom ge.
Bristerna i förslaget blir tydligareännu på regeringensom man ser

satsning på exportutveckling för småföretag bl.a. Exportrådet.genom
Regeringens satsning innebär utbyggnad ExportCentra i regional-en av
politiskt prioriterade områden, väl med utredningensstämmersom
idéer.



KommittédirektivSOU 1998:1 18 105

råa
Kommittédirektiv mål

ökadhinder forMöjligheter och export av Dir
inom miljösektomoch produktertjänster 1998:3

januariregeringssammanträde den 1998.Beslut vid 15

Sammanfattning uppdragetav

uppgifttillkallas medsärskild utredare göraEn att en
för ökadoch hinderkartläggning möjligheter export avav

skall draUtredarenmiljösektom.och produkter inomtjänster
redan gjortsdet arbetestudier ochdeslutsatser samt avsomav

utgångspunkt iområdet. Medredan tagitsinitiativde som
strategi ochsamladutredaren föreslåskallarbetedetta en

produkterochfrämja tjänsterforhandlingsplan exportatt av
miljösektom.inom

för framgång,viktigaste faktorernadeMånga företag attuppger
tekniskvidhemmamarknadensåväl på ärexport,som

Behovetkontaktnät.ochkompetens gemensamav enegna
svenskmarknadsförasamordna ochinsats for exportatt av

blanduttalat demiljösektomprodukter inomochtjänster är
skallområde. Utredareninom dettaverksammaföretag ärsom

behov.former För fylla dettahitta att

medelstorafrämst de små ochskall förslag hurUtredaren ge
miljösektominomoch produktertjänsterföretagens export av

detta kan ske. Dennaoch vilketskall kunna underlättas sätt
aprilden 1998.skall redovisas 15del uppdraget senastav

oktober 1998.sitt arbete den 1Utredaren skall avsluta senast
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Definitioner

Utredningen skall omfatta både renodlade miljöteknikforetag
och miljödrivna företag i enlighet med nedanstående
definitioner. I direktivet benämns från dessaexport typer av
företag: export tjänster och produkter inomav miljösektom.

Renodlade miljöteknikjöretag arbetar med tillhandahållaatt
tjänster och utrustning vad gäller reningsteknik, återvinning,
hantering avfall och restprodukter,av emissionsmätningar,
energiteknik och övrig miljöteknik. Deras kämverksamhet
bygger direkt miljöåtgärder.

Miljödrivna företag arbetar med verksamhet deänannan
renodlade miljöteknikföretagen, har miljöfrågormen som en
viktig drivkraft i sin och produktutveckling.process- Dessa
företag arbetar indirekt med miljöfrågor.

Bakgrund

Marknaderna för tjänster och produkter inom miljösektom är
bland de snabbast växande i världen. Världsmarknaden
uppskattas nå omsättning på fyraöver miljarderen kronor år
2005. Den västeuropeiska delen marknaden beräknas uppgåav
till omkring 26 den nordamerikanskaprocent, till knappt 30

och den asiatiskaprocent till drygt 20 Mellan 1994 ochprocent.
1997 har antalet miljöteknikforetag världsmarknaden stigit
från 30 000 till 50 000. Svenska företag står for omkring tre

EU-företagensprocent omsättning i miljötekniksektorn.av
Endast svensk projektexportprocenten mil jösektorn.av avser

Enligt EU-studie miljöföretagen ien Europa Sverigeav är
nettoimportör renodlad miljöteknik, medan Tyskland,av
England, Frankrike, Danmark, Italien, Irland, Belgien och
Österrike är nettoexportörer.
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såföretag intesvenskafinns därmed tecken på ärDet att
inomproduktertjänster ochframgångsrika i att exportera
flerakan hamarknadsandelamalåga svenskamiljösektorn. De

handelshinder viddoldakostnadsnackdelar,orsaker, såsom
ellerkompetensupphandling, bristandeoffentligfrämst
ochföretagfrån olikadelkomponenterfömiåga koppla ihopatt

svenskadeExportandelen förmarknadsföra helhetslösningar.
svårigheterGenerellapåfallande låg.konsultföretagen i dagär

slagitdärmed också hakonsulttjänster kanför exporten av
svensktmiljöteknikområdet. ökadEnigenom export av

tilldet bidrabl.a. kanangelägen flera skäl,miljökunnande är av
ochförebyggabidra tillsysselsättning i Sverige,ökad attsamt

allvarliga miljöproblem.lösa

fastslagittill riksdagen, 1997/98:13,Regeringen i skrivelsehar
utveckling inomför ekologisk hållbaråtgärdsprogramett en

verksamhetsområde, iNärings- och handelsdepartementets
vilkakartläggautredare i uppdragvilken det ingår attatt ge en

förfinns ökadmöjligheter och hinder export avsom
förArbetetmiljöanpassade produkter.miljöanpassad teknik och

näringslivet.möjligheter förekologisk hållbarhet skapar nya
omvandlingstryckdel detMiljöpolitiken redanär somen av

fördrivkraftenför ochsvenskt näringsliv ärutsätts nyasom
marknader.produkter ochproduktionsprocesser, nyanya

medtillsammansanordnadeNärings- handelsdepartementetoch
miljö den 8ochsymposiumMiljödepartementet exportett om

ochNärings-dokumenteras iSymposietapril 1997.
näringspolitikskriftserie Aktuellthandelsdepartementets om

underframfördesoch förslagekonomi. rad idéeroch En
nätverkbetonades vikten byggaFramföralltsymposiet. attav

irelativt småsvenska företagen,för de äratt ensom
konkurreraha möjlighetjämförelse, skallinternationell atten

olika aktörermarknaden. Behovetinternationelladenpå attav
också.betonadessamverkar
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Främjande tjänster och produkter inomexportenav av
miljösektorn

myndigheter ochFöretag, Sverigeorganisationer i

tagits initiativ,Det har många både regionalt och nationellt, for
Sverige skall erhålla del den internationellastörreatt en av

marknaden det gäller tjänster och produkter inomnär export av
miljösektom.

exempel den förstudie konsultñrmanEtt Windborneär som
International gjort tillsammans med Institutet för ochvatten
luftvårdsforskning Uppdragsgivare Naturvårdsverket,IVL. är
Närings- och teknikutvecklingsverket ochNUTEK
TeknikBroStiftelsen i Stockholm. Förstudien Miljötekniska
företag i Sverige förslag till strategiskt åtgärdsprogram-
grundar sig enkätundersökning där företagdrygt 100en

miljöteknikbranscheninom identifierat vad de uppfattar som
problem och brister i det exportfrämjandet.nuvarande
Förstudien forslag till i formfortsatt arbete, bl.a.ger av
Swedish for Environmental Technology,Centres SCET, som
har till syfte skapa skyltfönster för svensk miljöteknikatt ett

etablera och utveckla länkar mellan ochFoU-samt
utbildningsinstitutioner i Sverige och utomlands.

arbete projekt inomEtt pågående det UD:särannat
projektexportsekretariat syftar till framPES att ta ettsom
material den svenska resursbasen bl.a.presenterarsom

avfallshantering.områdena och avloppvatten samt
för de multilateralaInformationsmaterialet bl.a.är avsett

upphandlama och skall också kunna användas de svenskaav
visat sigutlandsmyndighetema. Efterfrågan har denstorvara

informationsmaterial projektexportsekreteriatettyp somav
med, multilaterala och bilaterala sammanhang.både iarbetar

viktigt fortsätter och, idetta arbete månDet är att av resurser,
Projektexportsekreteriatet vårenpåskyndas. planerar underatt

avloppdistribuera informationsmaterial och1998 vattenom
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färdigställa material avfallshantering. Dessutomoch avserom
energi- och miljöinsatserframställa materialbörjaattman om

iUtredaren börozonförstörandeanvändning ämnen. ettmot av
projektexportsekreteriatet.tidigt skede samråda med

ochsamverkansgrupperSveriges exportråd bl.a.arbetar genom
ochför teknik förkommer sådan vatten-att starta en

avfall.hantering och återvinningavloppsrening och av

marknadsföringSwedish Train IT-baseradThe Green är aven
stöd bl.a.drivs medsvenska miljödrivna företag avsom

Exportrådet och Miljödepartementet.

och harbedriver näringslivssamarbeteSida ett
utveckling inomhållbarhandlingsprogram för miljö och

biståndet.

Tekniskadet arbete SverigesexempelEtt ärannat som
teknikutvecklingenbevakaAttachéer utför medSTATT att

miljöfrågornäringslivsrelateradeutlandsmarknadema och med
med miljöfrågorarbetarprioriterat område. NUTEKettsom

företag, Foch stöd till och medelstora ALMIsmå öretagspartner
bl.a. medregionala dotterbolagenarbetar via deAB

miljöteknikfrågor. handelskammaremiljöstyrnings- och Flera
ochmed miljö-länsstyrelser arbetar ocksåoch

miljöteknikföretag.

stimulera kommers-Miljöteknikdelegationen arbetar för att
ochmarknadsintroduktionialisering, för snabbareverkar enen

miljöbelastningen,ökad försäljning produkter minskarav som
ökadnäringslivsutveckling och därmedmöjligheter tilloch ger

sysselsättning.

miljösektomSmåföretagsdelegationen prioriterarN 1996:04
skrivelse till Närings- och handelsdepartementetoch har i en
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daterad den 19 november 1997 föreslagit hur exporten av
tjänster och produkter inom miljösektorn skulle kunna öka.

Ett exempel regionalt initiativett Göteborgär Academy for
Management of the Environment GAME är ettsom
samverkansprojekt mellan näringslivet, offentlig förvaltning
och enheter för högre utbildning och FoU i Västsverige.
Utgångspunkten för projektet högär miljökompetensatt och
miljöprofil skall Västsverige konkurrenskraft.ge

Exempel på andra länders satsningar på miljöexport

Många andra länder särskilt miljötekniksektom.satsar l
Storbritannien finns det sedan flera år särskild enhet Jointen
Environmental Markets Unit på Handels- och industri-
ministeriet har till uppgift öka de brittiska företagenssom att
medvetenhet och utnyttjande den växande marknadenom förav
tjänster och produkter inom miljösektorn.

I Tyskland bildades 1996 för internationelltett centrum
miljöskydd ITUT i samarbete mellan Forskningsministeriet
och miljöstiftelse. Genom stödjaen främst småatt och
medelstora företag vill på detta främjasätt tyskman export av
miljöteknik.

I USA upprättades 1994 Office of Environmental Technologies
Exports inom Department of Commerces avdelning Trade
Development. Enheten konferenser,arrangerar gör
marknadsanalyser, och publicerar och nyhetsbrev.rapporter
Infonnation och rådgivning till enskilda företag viktigär delen
i arbetet. Särskilda insatser för smågörs och medelstora
företag.

1 Danmark har tillsammansstaten med miljödrivna företag
aktiebolaget Greenstartat City Denmark for ökaatt exporten av

danska miljöanpassade produkter. Målet öka antaletär order,att
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ochexportnätverkenmiljön, förbättrasatsningamaförbättra
världenDanmark och övrigamellanaffärskontakterantaletöka

ochforsknings-utarbetaaffärer,miljörelateradei attsamt
området.utvecklingsprogram

Uppdraget

utredarenskall1997/98:13skrivelseregeringensenlighet medl
ochtjänsterför ökadhindermöjligheter ochkartlägga export av

omfattaskallKartläggningenmiljösektom.produkter inom en
inomprodukterför tjänster ochmarknadernaanalys de storaav

andelarföretagensde svenskaframtiden,och imiljösektom, nu
andelar intedessaorsaker till ärmarknaderdessapå attsamt

miljöteknikexport,ochtjänsteexportSambanden mellanstörre.
påställninggenerellakonsultbranschenssvenskaoch den

skall draUtredarenskall uppmärksammas.exportmarknadema
påochredan gjortssådant arbete görsslutsatser somav

i andrainitiativ tagitsstudera deskallUtredarenområdet. som
sektor.inom dennasärskilt främjaförländer exportatt

förhandlingsplanstrategi ochskall föreslå attUtredaren en
miljösektom.produkter inomochtjänsterfrämja exporten av

ochregionalapågåendeförslag på hurutredarenskallVidare ge
effektiva.ochsamordnaskannationella insatser göras mer

frånliksommiljöpolitiskt intresse, exportExport är stortavsom
särskilt.uppmärksammasskallföretag,medelstorasmå och

sinakostnadsberäknafallförekommandeskall iUtredaren
tillFörslagfinansieras.skallhur dessaföreslåförslag samt

aviseraderedanomfördelningskall skefinansiering avgenom
föralternativt inommiljösektornförmedel ramen

Näringsliv.utgiftsområde 24

småhur deförslagutarbetainledningsvisskallUtredaren
produkterochtjänsterföretagensmedelstoraoch export av

vilkeniochunderlättasskall kunnamiljösektorninom
deföretagMångaform detta bör ske.organisatorisk attuppger
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viktigaste faktorerna för framgång, såväl hemmamarknaden
vid teknisk kompetensärexport, ochsom kontaktnät.egna

Behovet insats förav samordnaen gemensam att och
marknadsföra svensk tjänster och produkterexport inomav
miljösektorn uttalatär bland företag verksammaär inomsom
detta område. Utredningen skall hitta former för fylla dettaatt
behov. Här skall särskilt förslag från Småföretagsdelegationen,
den utredning gjorts i ämnet The Windbornesom av
International Group och IVL de insatser inomsamt görssom
Green City Denmark uppmärksammas. dennal fråga skall
utredaren lämna förslag den april15 1998.senast

Utredaren skall ha kontaktnära med det statliga
exportfrämjandet och biståndet, med miljöteknikdelegationen,
med näringslivet och dess organisationer, medsamt
forskningsinstitutioner, miljö-organisationer och fackliga
organisationer. Utredaren kan även frågorta inteupp som

i detta direktiv,nämns det bedöms angeläget med hänsynom
till syftet med uppdraget. Utredaren har också möjlighet att ge
förslag åtgärder är generell exportfrämjandesom av mer
karaktär och inte enbart syftar till öka inom den häratt exporten
berörda sektorn.

För de åtgärder förs fram gäller de inte får innehållaattsom
förslag där eller tillsammansstaten med andraensamt bildar
bolag. Förslag innehåller driftsbidrag får inte hellersom ex.
läggas fram.

Endast förslag ligger i linje med EU-regler ochsom
internationella åtaganden området skall lämnas. För
utredarens arbete gäller regeringens direktiv till samtliga
kommittéer och särskilda utredare redovisa regionalpolitiskaatt
konsekvenser dir. 1992:50, offentligapröva åtagandenattom
dir. 1994:23, redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenseratt
dir.l994:l24 och redovisa konsekvenser föratt brottslighet
och det brottsförebyggande arbetet dir. 1996:49.
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Redovisning uppdragetav

Utredaren skall redovisa resultatet sitt arbete i ettav
delbetänkande den 15 april 1998 och i slutbetänkandesenast ett

den oktoberl 1998.senast

Närings- och handelsdepartementet



Statens offentliga utredningar 1998

Kronologisk förteckning

Omstruktureringarm ochbeskattning.Fi. 29. 1976årslag immunitetochprivilegier i vissaom. Tänderhelalivet fall UD.översyn.en-. ersättningssystemfor vuxentandvård. Utlandsstyrkan.Fö.nytt- .Välfardensgenusansikte.A. Detgäller livet. Stödochvårdtill barnoch.Män alltid Nivå- ochorganisationsspeciñka ungdomarmedpsykiskaproblem. Bilaga.+passar. medexempelfrånhandeln. Rättssäkerhet,vårdbehovA. 32. ochsamhällsskyddvidprocesser
Vårt liv kön.Kärlek,ekonomiska och psykiatrisktvångsvård.som resurser. maktdiskurser.A. Historia,ekonomi33. ochforskning.

makten dinTy Myten detrationella Fem idrott.är ln.rapporterom om
arbetslivetochdetjämställdaSverige.A. 34.Företagaremedrestarbetsformåga.
Översyn rörelse-ochtillsynsreglerför kollektiva Förordningartill35. miljöbalken. Bilagor.M.+av
försäkringar.Fi Identifiering36. ochidentiteti digitalamiljöer
Alkoholreklam.Marknadsföring alkoholdrycker Referatfrån hearingden november12 1997.av en-. ochSystembolagetsprodukturval.S. IT-kommissionens 4/98.K.rapport
Integritet- Effektivitet Skattebrott.Fi. framtidaarbetsskadeforsäkringen.37.Den-

10.Campusfor konst.U. Vad får för38. pengarna Resultatstyrningav-
Friståendeutbildningarmedstatligtillsynll. statsbidragtill vissaorganisationerinomdetsociala
inomolikaområden.U. området.
Självdeklarationochkontrolluppgiñer finsk-svenska39.Det gränsälvssamarbetet.M,. förenkladeförfaranden.Fi. 40.BROTTSOFFER.-
Säkrarekemikaliehantering.13. Fö Vad hargjorts Vad börgöras Ju.

näringsrättsligafrågor.14.E-pengar Fi. Läkemedelsinfonnation41. föralla.w
nyckeltal Indikatorerfor15.Gröna ekologiskt 42.Försvarsmaktsgemensamutbildningförett-

hållbartsamhälle.M. framtidakrav.Fö.
åsikterblir handling.När kunskapsöversiktEn 43.HurskallSverigemåbättreom. bemötande medfunktionshinder. förstaS. nationellafolkhälsomål,stegetmotav personer -

Samordning digital17. marksändTV. Ku. Ensamladvapenlagstiñning.Ju.av
myndighet Fi.18.En Sotningi framtiden.45.gräns Fö.en-

19. ochregionalutveckling.IT Ombuggningochandrahemligatvångsmedel.Ju.
från120exempel Sverigeslän.K. 47.Bulvaneroch Ju.annat.

IT-kommisionenshearing20. infrastrukturen 48.Kontrolleradochifrågasattom
fordigitalamedier.Andrakammarsalen, -intervjuer med medfunktionshinder.personer
Riksdagen1997-10-24.K. 49.Konsekvenser taxfreeförsäljningenavvecklasattav

medinbäddade infor2 Problem 2000-skiftet. inomEU.K.systern. Hearinganordnad kommissionenIT i Läkemedelsutredningar50.De39 understegen.av
samverkanmedIndustriförbundetoch Statskontoret 1900-taletoch underlagsmaterialtillannat
1997-11-14.K. Läkemedeli vårdochhandel,SOU1998:28.
Försäkringsgaranti.22. 5 Vuxenutbildningochlivslångtlärande..forgarantisystem försäkringsersättningar.Fi.Ett Situationeninför ochunderförstaåretmed

23.Statenochexportñnansieringen.N. kunskapslyftet.U.
Fiskeriadministrationeni EU-perspektiv.24. 52.Utstationering arbetstagare.A.ett av
Översyn Östersjöregionen.tiskeriadministrationen J 53. möjligheternaTa i N.av m.m. o. vara

städer. storstadspolitikfor hela25.Tre En landet. offensiv54.Hur IT-användningkanskapatillväxt
bilagor.4 for mindreföretag. rådslaganordnatEtt+ st av

hembränttill26.Från Mariakliniken. IT-kommissionenpåuppdrag Kommunikations-av
ungdomarfakta ochsvartsprit. departementet,Närings-ochhandelsdepartementetom-

ledningsreglerför bankaktiebolagoch27.Nya och Industriförbundet.
försäkringsbolag.Fi. Rotundan,Rosenbad1997-1l-l8.K.

vårdLäkemedeli ochhandel.Om säker,flexibel28. Demokratinsräckvidd.55. Dokumentationfrånetten
samordnadoch läkemedelsförsörjning. seminarium.Demokratiutredningensskriftserie.SB.



Statens offentliga utredningar 1998

Kronologisk förteckning

Avdrag för ökadelevnadskostnadervid Distansutbildningskommittén.56. tjänsteresa 83.DUKOM
ochtillfälligt arbete.Fi Pådistansutbildning,undervisningoch lärande.
DUKOM Distansutbildningskommittén. Kostnadseffektivdistansutbildning.57. U.
Utvärdering distansutbildningsprojektmed Distansutbildningskommittén.84.DUKOMav
T-stöd. FlexibelutbildningU. pådistans.U.

nationalstaten. framtidsscenarier.58.lT och Fyra 85. medhänderna.OmAtt rösta stormöten,
lT-kommissionens 6/98. folkomröstningarochdirektdemokratiiK. Schweiz.SB.rapport

59.Räddningstjänsteni Sverige 86.Utvecklingssamarbetepårättsområdet.
Östeuropa.RäddaochSkydda.Fö. Ju.-

60.Kring Hallandsåsen. Premiepensionsmyndigheten.Fi.M. 87.
61.Livsmedelstillsyni Sverige. ochBeredningsorganisationenJo. 88.Domaren
62.Kampanjmedkunskaperochkänslor. utbildningocharbetsfördelning.Om Ju.-

kämavfallsomröstningeni Malåkommgin vända regions1997.M. 89.Greppet utveckling.att en-
affar63. god i MotalaJoumalistemasavslöjanden frånSöderhamnskommittén.En Rapport N.

ochläsarnasetik. Demokratiutredningensskriñse- 90. före.Nedslagi detlokalaSteget
rie.SB. brottsförebyggandearbetet.Ju.

och tillgängliginformation. 9 kommunalförnyelseBättre Nya ochkompetens-mer grepp-.Småföretagsdelegationens utveckling.N. In.rapport
65.Nyatider, förutsättningar... 92.Godaidéer småföretagochsamverkan.nya om

IT-kommissionens 8/98. SmåföretagsdelegationensK. N.rapport rapport
UNKIS funktionshindradeeleveri skolan. Kapitalförsörjningtill småföretag.F U. 93.-

Socialavgiñslagen. Småföretagsdelegationens67. N.rapport
Kunskapslägetpåkämavfallsområdet Förslagskatalog.68. 1998.M. 94.
Lämplighetsprövning personalinom Småföretagsdelegationens69. N.rapportav

95. Förstärktskydd skogsmarkför naturvård.M.förskoleverksamhet,skolaochskolbamomsorg.U. av
96.NaziguldetochRiksbanken.Interimrapport.UD.Skolan, ochdet livslångalärandet.70. lT
97.Gör bamtill medborgareOmbarnochdemokratiHearinganordnad Utbildningsdepartementetochav

under l900-taletsSB.lT-kommissionen,Rosenbad1997-l2-04,
Konkurrenslagensregler företags-98.IT-kommmissionens 7/98.K.rapport om
koncentration. Bilaga.N.revisionen71. Denkommunala demokratiskt +ett-

99.accepteraBetänkandefråndennationellakontrollinstrument.ln. sam-
ordningskommitténför Europaåret rasism.ln.Kommunalafinansförbund.Fi.72. mot

rasismentagit slut Bilaga100.Har nu till betänkande73.OrganisationerMångfaldIntegration framtidaEtt- fråndennationellasamordningskommitténförför statsbidragtill invandrarnassystem
Europaåret rasism.In.riksorganisationermfl.ln. mot

10 medborgarskapet.DokumentationfrånDetStyrningen polisen.74. Ju. ungaav . seminarium.SB.Djurförsök.75. Jo. ett
Lekmannastyre102. i tid. DokumentationIdrott ochmotionför livet. stödtill idrotts-76. Statens experternas
från seminarium.SB.rörelsenochfriluftslivets organisationer.In. ett
Bemäktigaindividerna.103. Omdomstolarna,lagenochi småföretag.Småföretagsdelegationens77. Kompetens
de individuellarättigheternai Sverige.SB.N.rapport

104.Arbetsgivarensrehabiliteringsansvar.S.Regelförenklingför framtiden.Småföretags-78.
delegationens 105.Minskaregleringen kommuneroch landsting.4. N.rapport av

In.79. ochregionalutveckling.IT
i ohälsoförsäkringen.106.Ungaerfarenheterfrån hearingarunder 1998.tre mars

Tid för aktivitet ochutveckling.S.IT-kommmissionens 9/98.K.rapport
Främjandelagen107. A.B0stadsrättsregister.J Översyn.80. enu. -

108.Analysera Jo.Användningen vissastatsflygplan,81. SB. mera.av m.m.
Rättsinfonnation109. och lT. Rapportfrån två semi-Försäkringsföreningar-ettreformeratregelsystem82.
narier 1996och 1998.IT-kommissionensFi. rapport
10/98.K.



utredningar 1998offentligaStatens

förteckningKronologisk

dödsboförvaltareochdödförkla-Makes110. arvsrätt,
ring. Ju.

säkradetelektroniskakulturarvet.U.E-plikt.111. Att
villkorpå lika U.112 Resurser. nyandligheten.Samhälletoch S.113. GodI Tro.

kvaliteten devi kanfrämja114.Svenskani EU.Hur
SB.svenskaEU-textema.

Distansarbete.A.115.
Stoppreglema.Fi.116.

117.Utgått
Sweden" SUCCESS"Sustainable118. story.a-

hinderför internationaliseringMöjligheter och aven
näringsliv. Bilaga.N.svensktmiljöanpassat +ett



utredningar 1998offentligaStatens

förteckningSystematisk

SocialdepartementetStatsrådsberedningen
TänderhelalivetDokumentationfrånräckvidd.Demokratins ett

för vuxentandvård.2ersättningssystemskriftserie.55 nyttDemokratiutredningensseminarium. -
alkoholdryckerochMarknadsföringAlkoholreklam.ochJoumalistemasavslöjandenaffär i Motala.Engod av

produkturval.8Systembolagets63Demokratiutredningensskriñserie.läsarnasetik.
handling. kunskapsöversiktåsikterblir Enstatsflygplan, 81 NärvissaAnvändningen omm.m.av

medfunktionshinder.16bemötandehänderna.OmmedAtt stormöten,rösta avpersoner
storstadspolitikfor helalandet.städer.Schweiz. 85 Tre Enochdirektdemokratii SB.folkomröstningar

bilagor.25demokratiunder 4medborgare bamochbarntill OmGör + st
Mariakliniken.Frånhembränttill1900-talet.97

svartsprit.26fakta ungdomarochDokumentationfrånmedborgarskapet.Det ett omunga -
handel. säker,flexibelLäkemedeli vårdoch Omseminarium.101 en

läkemedelsförsörjning.28samordnadDokumentationfrån ochi tid.Lekemannastyreexperternas
ochvårdtill barnochgällerlivet. StödDet102seminarium.ett

problem. Bilaga.31ungdomarmedpsykiskalagenochindividerna.Omdomstolarna,Bemäktiga +
103rättigheternai Sverige. vårdbehovochsamhällsskyddvidde individuella Rättssäkerhet,

kvaliteten dekanfrämja tvångsvård.32Svenskani EU. Hur psykiatrisk
l 14 restarbetsformåga.34svenska medEU-textema. Företagare

arbetsskadeförsäkringen.37framtidaDen
Justitiedepartementet ResultatstymingVad får for pengarna av-

organisationerinomdetsocialastatsbidragtill vissaBROTISOFFEK
området.3 840VadbörgörasVadhargjorts

41Läkemedelsinformationforalla.44vapenlagstiñning.samladEn
skallSverigemåbättreHurtvångsmedel.46ochandrahemligaOmbuggning

folkhälsomål.43nationellaförstastegetmotoch 47Bulvaner annat. -
Kontrolleradochifrågasattpolisen.74Styrningenav

medfunktionshinder.48intervjuermedBostadsrättsregister.80 personer-
LäkemedelsutredningarunderDe39stegen.pårättsområdet.Utvecklingssamarbete

underlagsmaterialtill1900-taletochÖsteuropa. annat86
i vårdochhandel,SOU1998:28.50LäkemedelINGSORGANISATIONENOCHBEREDNDOMAREN

Socialavgiñslagen.67arbetsfördelning.88ochutbildning- rehabiliteringsansvar.104ArbetsgivarensbrottsförebyggandelokalaNedslagi detStegetfore.
ohälsoförsäkringen.iUnga90arbetet.

utveckling.106Tid for aktivitetochdödforklaring.dödsboförvaltareochMakesarvsrätt,
Samhälletochnyandligheten.1 13God1 Tro.1 10

KommunikationsdepartementetUtrikesdepartementet
regionalutveckling.ochITprivilegieri vissafallimmunitetochårslag1976 om

frånSverigeslän.19exempel12029översyn.en- infrastrukturenIT-kommisionenshearingInterimrapport.96Riksbanken. omNaziguldetoch
medier.Andrakammarsalen,fördigitala

20Försvarsdepartementet Riksdagen1997-10-24.
inför2000-skiftet.Problemmedinbäddadesystemkemikaliehantering.3lSäkrare

kommissionenianordnadHearing lTav30Utlandsstyrkan.
ochsamverkanmedIndustriforbundet StatskontoretutbildningforFörsvarsmaktsgemensam

l-14.211997-1krav.42framtida
miljochidentiteti digitalaIdentifiering45framtiden.Sotningi

hearingden november1997.Referatfrån 12enSverigeRäddningstjänsteni -
4/98. 36IT-kommissionensrapport59ochSkydda.Rädda-



utredningar 1998offentligaStatens

förteckningSystematisk

Distansutbildningskommittén.DUKOMtaxfreeförsäljningenavvecklasKonsekvenser attav
distansutbildningsprojektmedUtvärdering49inomEU. av

IT-stöd. 57IT-användningkanskapatillväxtoffensivHur
eleveri skolan.66funktionshindradeFUNKISanordnatrådslagför mindreföretag.Ett av -

inomLämplighetsprövning personalKommunikations-påuppdragIT-kommissionen avav
69skolaochskolbamomsorg.förskoleverksamhet,Närings-ochhandelsdepartementetdepartementet,

Distansutbildningskommittén.Rosenbad DUKOMRotundan, 1997-11-lndustriförbundet.och
undervisningoch lärande.På utbildning,distans5418.

distansutbildning.83Kostnadseffektivframtidsscenarier.nationalstaten.FyraochIT
Distansutbildningskommittén.DUKOM6/98.58IT-kommissionensrapport

84Flexibelutbildning distans.förutsättningar...tider,Nya nya
1elektroniskakuturarvet.1säkradet 1E-plikt. Att8/98.65IT-kommissionensrapport

1 12på lika villkorResurserlivslångalärandet.ochdetSkolan,IT
ochUtbildningsdepartementetanordnadHearing av JordbruksdepartementetRosenbad1997-12-04,IT-kommissionen,

707/98.K.IT-kommmissionens i EU-perspektiv.Fiskeriadministrationenrapport ett
Översynutveckling. 24regional ñskeriadministrationenochIT m.m.av

underhearingar 1998.från 61erfarenheter Livsmedelstillsyni Sverige.tre mars
9/98. 80IT-kommmissionens Djurförsök.75rapport

två seminarierfrånRättsinformationoch IT. Rapport 108Analyseramera.
10/98.109IT-kommissionensoch 1998.1996 rapport

Arbetsmarknadsdepartementet
Finansdepartementet genusansikte.3Välfärdens

beskattning.1och organisationsspecifikaOmstruktureringar Nivå- ochalltidMänpassar
Översyn tillsynsreglerför kollektivarörelse-och exempelfrånhandeln.4medav processer

7 ekonomiska ochförsäkringar. Kärlek,Vårt liv kön. resursersom
Skattebrott.9Integritet-Effektivitet- maktdiskurser.5

kontrolluppgiñerSjälvdeklarationoch rationelladin detmakten MytenTy är om
förfaranden.l 2 Sverige.6förenklade ochdetjämställdaarbetslivet- 52Utstationering arbetstagare.näringsrättsligafrågor.14E-pen avgar- 107Främjandelagenmyndighet 18 översyn.Engräns enen -v 1 15Försäkringsgaranti. Distansarbete.

försäkringsersättningar.22förgarantisystemEtt
KulturdepartementetbankaktiebolagochledningsreglerförNya

försäkringsbolag.27 avdigitalmarksänd 17Samordning TV.
vid tjänsteresalevnadskostnaderökadeAvdragför

handelsdepartementetNärings- och56ochtillfälligtarbete.
ñnansförbund.72Kommunala exportñnansieringen.23ochStaten

regelsystem82Försäkringsföreningar-ettreformerat Östersjöregionen.53ipåmöjligheternaTa varaPremiepensionsmyndigheten.87 tillgängliginfonnation.ochBättre mer1 16Stoppreglema. 64Småföretagsdelegationensrapport
i småföretag.KompetensUtbildningsdepartementet 77Småföretagsdelegationensrapport

10for konstCampus Regelförenklingförframtiden.
medstatligtillsynutbildningarFristående 78Småföretagsdelegationensrapport

1områden.1olikainom utveckling.vända regionsGreppet att en-livslångtlärande.Vuxenutbildningoch 89Söderhamnskommittén.frånRapport
underförstaåretmedinför ochSituationen småföretagochsamverkan.Godaidéerom

kunskapslyftet.51 Småföretagsdelegationens 92rapport



Statens offentliga utredningar 1998

Systematisk förteckning

småföretag.Kapitalförsörjningtill
Småföretagsdelegationens 93rapport
Förslagskatalog.
Småföretagsdelegationens 94rapport
Konkurrenslagensregler företagskoncentration.om

Bilaga.98+
"SustainableSweden" SUCCESSstory.a-

forMöjligheterochhinder internationaliseringen av
svensktmiljöanpassatnäringsliv. Bilaga.118+ett

Inrikesdepartementet
ekonomiochforskning.Historia,

idrott.Fem 33rapporterom
kommunalarevisionen demokratisktDen ett-

kontrollinstrurnent.71
OrganisationerMångfald framtidaIntegration Ett-

statsbidragtill invandrarnasförsystem
riksorganisationermfl.73
Idrott motion för livet. stödtill idrotts-och Statens
rörelsen friluftslivetsoch organisationer.76

kommunalförnyelseochkompetens-Nya grepp-
utveckling.9 l

frånBetänkande dennationellasamordnings-acceptera
Europaåretkommitténför rasism.99mot

frånrasismentagitslutnu Bilagatill betänkandeHar
Europaåretdennationellasamordningskommitténför

motrasism.100
Minskaregleringen kommunerochlandsting.105av

Miljödepartementet
nyckeltal Indikatorer ekologiskthållbartGröna för ett-

samhälle.l 5
Förordningartill miljöbalken. Bilagor.35+

finsk-svenskagränsälvssamarbetet.39Det
Hallandsåsen.Kring 60

kunskaperKampanjmed ochkänslor.Om
kämavfallsomrösmingeniMalåkommun1997.62

kämavfallsområdetKunskapsläget 1998.68
naturvård.Förstärktskydd skogsmarkför 95av






