Året som gått
2012

Återvinningsindustrierna

Avfallsutredningen i fokus

Snabbenkät till kommunerna

Avfallsutredningen var den stora frågan
för branschen under 2012. ÅI deltog
aktivt i avfallsutredningen, både som
expert och i många möten med
avfallutredningens kansli. Inom ÅI utsågs
både en styrgrupp och arbetsgrupp från
medlemsföretagen för att stötta kansliet i
detta arbete.

Det framgick vid många av dialogerna
med politikerna att kunskapen om att
återvinningsföretagen har en så stor
marknadsandel på FNI-marknaden inte
var särskilt känd. För att öka kunskapen
skickades en enkät ut till ordförande och
oppositionsråd i alla Sveriges kommuner
samt till registratorn.

ÅI drev i utredningen att producentansvaret bör vara kvar och marknadsanpassas samt att marknaden för därmed
jämförligt avfall och grovavafall bör
öppnas upp. Ökad service till kunderna,
ökad materialåtervinning och bättre
ekonomi för kunden är viktiga drivkrafter,
men även att det lägger grunden för ett
resurseffektivt samhälle.

I enkäten ställdes frågan om ”Fastighetsägarna även fortsättningsvis bör få välja
vem som ska samla in deras förpackningar och tidningar”. Politikerna var
betydligt mer positiva än tjänstemännen i
kommunen.

Avfallsutredningen hörsammade ÅI på
flertalet punkter, men lämnade ett
förslag som går stick i stäv mot ÅI:s
ståndpunkter. Utredaren föreslog att
insamlingen av förpackningar ska tas över
av kommunerna. Detta till följd av att
producenterna inte ansågs ha tagit det
ansvar som förväntats. Förslaget får stora
konsekvenser för fastighetsägare som
köper och återvinningsföretag som säljer
fastighetsnära insamlings (FNI)-tjänster.
En tårtbit hur en tjänst kommunaliseras.

Fair Trade och skrotsstölder
Stölder av koppar och andra metaller blir
ett allt större problem för samhället och
vid återvinningsföretagens anläggningar.
Inom ramen för projektet Fair Trade
driver ÅI ett antal delprojekt med syfte
att hindra stölderna och att lagstiftningen
ska premiera ansvarsfulla aktörer.
En stor framgång vara att riksdagen
beslutade om omvänd skattskyldighet för
moms vid handel med avfall och skrot av
vissa metaller från den 1 januari 2013. ÅI
har jobbat med denna fråga under flera
år.
Exempel på frågor som ÅI jobbat med
under året är mall för krav på
leverantörer och snabbt sprida
information om metall stölderna. Även
internationellt har ÅI deltagit i
PolPrimett-samarbetet mellan polis och
näringsliv.

Under året arrangerade ÅI samt flera
medlemsföretag många möten med
politiker, företrädare för fastighetsägare,
näringslivet, SKL mm. Syftet var att föra
dialog om hur avfallsmarknaden fungerar.

En prioriterad fråga är att införa ett
lagstadgat förbud mot kontanthantering.
ÅIs medlemmar införde ett frivilligt
sådant förbud redan 2010. Beslutet
fattades 2008. ÅI anser också att det
behövs en ny typ av skrothandlarlicens
för de som handlar med järn- och
metallskrot.

Nytt WEEE-direktiv ska införas
Det nya WEEE-direktivet beslutades
under året och ska införas i svensk
lagsstiftning senast den 14 februari 2014.
Flera frågor behöver klaras ut kring hur
marknaden ska fungera i praktiken, hur
producentansvaret ska utvecklas och
statistikinsamling fungera. ÅI deltar aktivt
i detta arbete och har träffat såväl ElKretsen som Naturvårdsverket om dessa
frågor.

Avgiftning av kretsloppet
ÅI deltog som expert i regeringens
utredning ”Minska riskerna med farliga
ämnen”, med speciellt fokus på farliga
ämnen i material, varor och produkter.
Tolkningen av vad som är farligt avfall och
det pågående arbetet med att uppdatera
EWC-koderna har varit på agendan under
året.

Kommunal konkurrens och
upphandling
Inom ramen för avfallsutredningen lyfte
ÅI vid ett flertal tillfällen upp
kommunernas olika roller som myndighet
och utförare och att dessa ofta
sammanblandas. Frågan låg inte inom
ramen för avfallsutredningens mandat.
ÅI skrev i remissvaret på avfallsutredningen att denna fråga måste
utredas.
ÅI och medlemsföretagen träffade
Konkurrensverket vid flera tillfällen under
året för att diskutera olika konkurrensfrågor kopplat till upphandlingar,
kommunal säljverksamhet och
fastighetsnära insamling.

ÅIs mötesplatser för ökad
dialog
Återvinningsdagen var årets stora
händelse på temat ”Mer kan bli nya
råvaror – så når vi dit!”. Miljöminister

Lena Ek var huvudtalare och delade ut
Inspirationspriset. Politiker från alla
partier deltog i den debatt som handlade
om vad Sverige bör göra för att ta
ledningen att skapa ett resurseffektivt
samhälle. Det blev mycket diskussioner
om vägen framåt och vilka beslut som bör
fattas idag.
ÅI arrangerade också ett uppskattat
frukostseminarium i Almedalen. Temat
var ”Återvinning och effektiv
resursanvändning - en tillväxtmarknad,
men hur?”. Det blev en engagerande
diskussion om vad vi kan göra bättre i
Sverige, där politiker från miljöpartiet,
centerpartiet och moderaterna från
miljö- och jordbruksutskottet deltog.
Även företrädare för återvinningsföretagen medverkade.
Under året samarrangerade ÅI också
Skrothandlardagen tillsammans med
Svenska Järn och ett Farligt
avfallseminarium med Avfall Sverige.
Tillsammans med Recycling & Miljöteknik
var vi medarrangör till konferensen
Fastighetsnära insamling, Recycling Cup
och Återvinningsgalan.

Inspirationspriset gick till H&M
Vid Återvinningsdagen delades ÅIs
Inspirationspriset ut för sjätte gången.
Det gick till H&M, Hennes & Mauritz för
sitt innovativa sätta att använda
återvunna material.

Ökat nordiskt samarbete
Under året har kontakterna mellan de
nordiska länderna och Estland stärkts.
Syftet är att ökat erfarenhetsutbytet
mellan länderna och identifiera vilka
frågor vi kan driva tillsammans, bl a i den
europeiska branschorganisationen FEAD,
där samtliga länder deltar.

ÅI har även har deltagit i en workshop
inom ramen för det nordiska nordiska
återvinningsprojekt ”Resource efficient
recycling of plastic and textile waste” .

Internationellt samarbete
ÅI och medlemsföretagen har under året
deltagit möten inom de fyra europeiska
organisationer där ÅI är medlem: FEAD,
EFR, Eurometrec och ERPA.
Exempel på frågor som behandlas är
avfallsdirektivets implementering, End of
waste –kriterier, upphandlingslagstiftning och kommunernas roll.

Remissvar
ÅI har lämnat sju remissvar.
Avfallsutredningen var den mest
omfattande, där ÅI i remissvaret poängterade att det resurseffektiva samhället
måste vara utgångspunkten för de beslut
som fattas idag.
Övriga remisser var:
 Upphandlingsutredningens
delbetänkande
 Olagligt statsstöd
 Miljömålsutredningens
delbetänkande Minska riskerna med
farliga ämnen
 Omvänd skattskyldighet
 Föreskrift om väderskydd

Debattartiklar och media
I samband med att avfallsutredningen
presenterades skrev ÅI debattartikeln
”Monopolisera inte insamlingen av
tidningar och förpackningar” i Dagens
Samhälle. ÅI deltog även i en gemensam

debattartikel med företrädare för andra
branschorganisationer inom Svenskt
Näringsliv på temat att utveckla
producentansvaret och inte
monopolisera insamlingen.
ÅI var dessutom intervjuad i flera
tidningar i samband med att
avfallsutredningen presenterades.

Statistik för ÅI-företagen
Under året har ett verktyg tagits fram för
rapportering av statistik från ÅI:s
medlemmar. Insamling har skett av 2011
års statistik. Drygt 10 miljoner ton avfall
och återvinningsmaterial hanteras av
medlemsföretagen i nästan 500
anmälnings- och tillståndspliktiga
anläggningar.

ÅIs strategi och servicegrupper
Under året beslutades om en ny mission
och långsiktiga riktlinjer för verksamheten. Viktigt är att stärka återvinningsbranschen som drivande i utvecklingen av
ett resurseffektivt samhälle, att uppfylla
de mål som beslutats av EU och i Sverige,
att öppna upp avfallsmarknaden samt att
öka återvinningen till nya råvaror.
Som en konsekvens har också
servicegrupperna och arbetssättet setts
över. Ordföranden är alltid någon från
medlemsföretagen. Gruppernas mål är
kopplat till de övergripande mål som
beslutats för ÅI.
De nya grupperna är:
 Miljörådet och Uppförandekoden
 Upphandling och kommunal
konkurrens
 Järn, metall, elektronik
 Farligt avfall, förorenade jordar,
deponi
 Biologisk avfall, insamling och
behandling
 Producentansvaret och FNI
 Materialslag
 Forskning och utveckling
 Avfallsbränslen

