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Ca 20 miljarder i omsättning
Mer än 6 000 anställda
12,5 miljoner ton avfall och
återvinningsmaterial hanteras
Drygt 300 anläggningar över hela landet
55 % materialåtervinns

Medlemmarnas återvinning 2014
ÅI:s medlemsföretag hanterar tillsammans
drygt 12,5 miljoner avfall och återvinningsmaterial. Av detta behandlas 10,5 miljoner
ton i de egna anläggningarna. Åtta procent av
avfallet klassades som farligt avfall.

varit ännu högre, antalet anställda har
fördubblats.
Branschens omsättning och förädlingsvärde är
2,5-3 gånger högre idag än år 2000.

EU:s paket för cirkulär ekonomi
påverkar marknadsförutsättningarna
Den förra EU-kommissionen presenterade
sommaren 2014 ett förslag för en cirkulär
ekonomi som i slutet av samma år drogs
tillbaka av den nya kommissionen ledd av
president Juncker. ÅI välkomnade att förslaget
drogs tillbaka. De skärpta återvinningsmålen
föreslogs kopplas till en bred definition av
begreppet kommunalt avfall, där en del av det
som idag i Sverige klassas som verksamhetsavfall skulle ingå. Det kommunala avfallet
skulle samlas in av kommunerna eller på
uppdrag av dem enligt förslaget.
EU-kommissionen jobbade under 2015
intensivt med att ta fram ett nytt förslag för
en cirkulär ekonomi.
För såväl ÅI som de branschföreningar vi är
medlem i på EU-nivå, FEAD och EuRIC, har det
cirkulära ekonomipaketet varit den största
frågan under året eftersom förslagen kommer
att få stora konsekvenser för framtidens
återvinningsmarknad. Förutom möten som
FEAD och EuRIC har ordnat så har ÅI
tillsammans med medlemsföretag träffat DG
Grow, DG Environment och DG Competition
för att belysa hur avfallsmarknaden fungerar i
Sverige och vilka faktorer som har stor
betydelse för att branschen ska kunna
utveckla lösningar för en cirkulär ekonomi.

Återvinning – en tillväxtbransch
Antalet anställda i återvinningsbranschen har
ökat med cirka 60 procent sedan år 2000. Sett
till den del av branschen som representerar
återvinningsanläggningarna så har ökningen

ÅI har också svarat på två EU-konsultationer,
en om inriktningen för en cirkulära ekonomi
och en om avfallsmarknadens funktion. Vi har
också deltagit i en workshop i Bryssel om
avfallsmarknadens funktion och några av de
problem som behöver åtgärdas för att
avfallsmarknaden ska fungera bättre.
För att belysa problemet med definitionen av
kommunalt avfall och tydliggöra att företagen
i Sverige vill äga allt sitt avfall skrev vi
tillsammans med fem andra bransch-

föreningar (Visita, Svensk Handel, Svensk
Dagligvaruhandel, Livsmedelshandlarna,
Sveriges Bryggerier) ett brev till vice
presidenterna Timmermans och Katainen
samt till flera nyckelpersoner inom EU. I
brevet framfördes förslag om att mål bör
sättas separat för hushåll och motsvarande
fraktioner från företag samt att begreppet
kommunalt avfall inte bör införas i
avfallsdirektivet. Vice president Katainen
besvarade brevet med att frågorna skulle
beaktas i det nya förslaget för en cirkulär
ekonomi.

efterfrågan på återvunna råvaror och öka
deras konkurrenskraft i förhållande till de
jungfruliga.
Huvudområden i EU:s paket för en cirkulär
ekonomi

Det nya paketet för en cirkulär
ekonomi mer näringslivsinriktat
Den 2 december 2015 presenterade EUkommissionen ett nytt paket för en cirkulär
ekonomi, som består av dels en handlingsplan, dels en revidering av avfallsdirektiven.
Kommissionen presenterade förslaget som en
mer ambitiös satsning och som ska kunna ge
Europa ökad global konkurrenskraft, hållbar
tillväxt och nya jobb.
EU gör bedömningen liksom en rad andra
studier att en ökad återvinning och mer
cirkulär ekonomi kommer att innebära många
nya jobb.
I det nya förslaget framgår tydligt att
definitionen av kommunalt avfall är neutral
med avseende på vem som samlar in avfallet,
privata eller kommunala aktörer, och att
endast jämförbara kvantiteter med
hushållsavfall hos företagen ska räknas som
kommunalt avfall. Denna förändring är en
framgång för vår lobbying. Frågan är dock inte
avgjord och förslagen diskuteras fortfarande.
Några av de områden som lyfts fram i
handlingsplanen är design av produkter,
konsumenternas roll, återanvändning och
ökad användning av återvunna råvaror samt
att offentlig upphandling har en viktig roll att
driva på utvecklingen. Vissa specifika material
har pekats ut som särskilt viktiga. Dessa är
plast, matavfall, bygg- och rivningsavfall,
kritiska råvaror och biobaserade produkter.
ÅI liksom branschen i Europa saknar i förslaget
mer kraftfulla åtgärder för att stimulera

Under hela 2016 kommer detaljerna i
avfallsdirektiven förhandlas och de ca 50
förslagen i handlingsplanen kommer att
utvecklas, bland annat genom en rad
konsultationer där både ÅI och företagen har
möjlighet att lämna synpunkter. ÅI agerar via
FEAD och EuRIC i Bryssel, via Svenskt
Näringsliv och Business Europe samt har
direkta kontakter med den svenska
regeringen.

Stärk konkurrenskraften för
återvunna råvaror
Frågan om de återvunna råvarornas
konkurrenskraft är en huvudfråga för
branschen både på EU-nivå och i Sverige. I det
cirkulära ekonomipaketet har dessa frågor
inte getts den tyngd som behövs för att driva
på en ökad efterfrågan av återvunna råvaror
och stärka konkurrenskraften i förhållande till
de jungfruliga råvarorna. Branschen driver
därför denna fråga med kraft på EU-nivå.

ÅI har lyft frågan även i Sverige, bland annat i
ett brev till näringsdepartementet med förslag
att de återvunna råvarorna måste ges ökad
konkurrenskraft i förhållande till de
jungfruliga råvarorna och att alltför mycket av
lagstiftningen idag baseras på en syn att avfall
är ett problem, inte en resurs. Behov av
styrmedel behövs som premierar såväl
materialåtervinning som användning av
återvunna råvaror. Vi har också föreslagit att
SGU bör få ett utvidgat statistikansvar och
skapa en bättre kunskapsbas för framtida
deponiåtervinning och utvinning av uttjänt
infrastruktur.

Styrmedel för ökad materialåtervinning
ÅI har under flera år drivit på införandet av
styrmedel som ökar materialåtervinningen
och säkerställer att återvinningsbart avfall
inte förbränns eller deponeras. Under våren
tillskrev vi miljö- och energidepartementet
ytterligare en gång med förslag att införa
styrmedel för att öka materialåtervinningen
och följa avfallshierarkin. Även en
debattartikel skrevs. Vi lyfte fram den stora
enighet som finns i riksdagen att avfall som
kan materialåtervinnas ska sorteras ut och
inte förbrännas. Stort stöd för detta finns
även hos allmänheten (resultat av ÅI:s enkäter
2014).
Överkapaciteten på avfallsförbränning och
import av avfall uppmärksammades flera
gånger under året i media. Anders Wijkman
deltog i två tv-debatter om avfallsförbränning
med Weine Wiqvist, vd Avfall Sverige, en i
Aktuellt och en i Gomorron Sverige.
Regeringen har under våren 2016 presenterat
en proposition om Avfallshierarkin som
förhoppningsvis är ett första steg för att
senare införa styrmedel för ökad
materialåtervinning.

jungfruliga samt behovet av nya styrmedel.
Klimat- och miljöminister Åsa Romson
medverkade och i den efterföljande
diskussionen lyfte några av medlemsföretagen, både små och stora, fram vilka
förändringar de skulle vilja se som kan bidra
till en ökad återvinning.

Alla deltagare engagerades också i en
workshop att ta fram förslag till styrmedel för
en cirkulära ekonomi. Underlaget användes
sedan i ÅI:s svar på EU:s konsultation om det
cirkulära ekonomipaketet.

Klimatnyttan med återvinning –
nordisk rapport med nya data
Den nordiska rapporten Climate Benefits of
material recycling, som ÅI delfinansierat,
presenterades vid konferensen den 1 juni. I
rapporten har en analys gjorts av ett stort
antal studier som beräknat materialåtervinningens klimatnytta. Rapporten ger
rekommendationer om vilka data som bör
användas för nordiska förhållanden.
Rapporten visar att användning av återvunna
råvaror ger väsentligt lägre utsläpp av
växthusgaser än användning av jungfruliga. En
jämförelse görs även mellan materialåtervinning och förbränning. Även här är
klimatnyttan stor.
Klimatnytta med materialåtervinning jämfört med
produktion från ny råvara för olika material

ÅI:s konferens på temat ökad
konkurrenskraft för återvunna råvaror
I samband med stämman den 1 juni hölls en
konferens med fokus på cirkulär ekonomi,
klimatnyttan med återvinning, hur återvunna
råvaror ska kunna konkurrera med de

Klimatnyttan med återvinning ingår inte i den
nationella rapporteringen av växthusgaser. ÅI

har vid ett flertal tillfällen pekat på att
klimatnyttan med materialåtervinning måste
synliggöras och de som använder återvunnen
råvara ges klimatmässiga fördelar. Detta togs
upp i en debattartikel i Göteborgsposten
tillsammans med Naturskyddsföreningen i
samband med Klimatmötet i Paris i december.

Romklubben och Global Utmaning
arrangerade ÅI ett frukostseminarium där
rapporten diskuterades i en panel med bland
annat klimat- och miljöminister Åsa Romson,
professor Johan Rockström och
företagsrepresentanter, däribland Ragn-Sells.

ÅI:s miljöråd har också diskuterat hur
branschen och företagen på ett mer kraftfullt
sätt kan synliggöra klimatnyttan och utnyttja
detta för att driva på efterfrågan av
återvinningstjänster och öka efterfrågan på
återvunnen råvara.

Seminarium i Almedalen om vägen till
en mer cirkulär ekonomi
Innovation, tillväxt och nya jobb i en cirkulär
ekonomi – hur kommer vi dit och vem gör
vad? Det var rubriken och fokus i de frågor
som ställdes under ÅI:s fullsatta seminarium i
Almedalen den 30 juni. Maria Wetterstrand,
som i början av året utsetts att leda
regeringens analysgrupp för en Grön
omställning inledde seminariet.

Rapporten har varit viktig för att belysa det
näringspolitiska perspektivet av ökad
återvinning och en mer cirkulär ekonomi.
Rom-klubben har senare tagit fram likande
rapporter för andra länder.

Järn- och metallskrot – flera viktiga
marknadsfrågor
Stålkrisen i Europa och hur den påverkar
återvinningsbranschen har varit en viktig fråga
på EU-nivå. Överkapaciteten på stålproduktion baserat på jungfruliga råvaror från
Kina kan få betydande konsekvenser om EU
beslutar att ge Kina marknadsstatus. Frågan
har drivits genom EuRIC i Bryssel.

Riksdagsledamöternas Johan Hultberg (m) och
Maria Strömkvist (s) deltog i debatten. Goda
exempel och utmaningar lyftes av Stena
Recycling, Ragn-Sells, Sita och IL Recycling.

Frukostseminarium om Romklubbens
rapport om Cirkulär ekonomi
ÅI har delfinansierat rapporten The Circular
Economy and benefits for Society – Swedish
Case study shows Jobs and Climate as Clear
Winners som togs fram av Romklubben under
ledning av Anders Wijkman. Tillsammans med

I remissvaret på utredningen Begagnade varor
och skrot tillstyrkte ÅI införande av ett
lagstadgat kontantförbud. ÅI bidrog till att
utredningen initierades 2013 genom en
debattartikel och brev till näringsdepartementet. Lagstadgat kontanförbud är
en åtgärd för att säkra att stöldgods inte
kommer in i återvinningskedjan. Vi lyfte i
remissvaret också fram behovet av att införa
ett tillstånd för handel med skrot samt att
polisen bör vara tillståndsgivande myndighet
för detta.
Förhoppningen var stor att regeringen skulle
fatta ett beslut om ett lagstadgat
kontantförbud under 2015 eftersom många av
remissinstanserna var positiva. Tyvärr har vi

inte fått några besked om när regeringen
kommer att hantera frågan.
Även inom EuRIC diskuteras frågan om
kontantförbud. England och Frankrike har
redan infört det.
CLP-klassificeringen av metaller innehållande
bly har varit en viktig fråga på EU-nivå både
för återvinningsföretag och de företag som
använder återvunnen råvara. Efter
påtryckningar från flera olika branschföreningar och företag reviderades förslaget
till att metall i fast form (>1 mm) ska klassas
som farligt avfall vid en blyhalt högre än 0,3
procent och metall i pulverform (< 1 mm) om
blyhalten är högre än 0,03 procent. I det
ursprungliga förslaget gällde enbart den nedre
gränsen vilket skulle ha fått stora
konsekvenser för återvinningen. REACHkommittén fattade beslut om förslaget i
februari 2016.
Skatteverket fick under året regeringens
uppdrag att utreda erfarenheterna av
införandet av omvänd moms för handel med
järn- och metallskrot. ÅI har tillsammans med
flera medlemsföretag träffat Skatteverket.
Rapporten blir klar under 2016.
Under året har det också varit en del medial
uppmärksamhet kring metallstölder. Felix
Lindberg, Lindberg & Son representerade ÅI.

Väderskydd och förordningen om
producentansvar för elutrustning
Naturvårdsverket har under året sett över
föreskriften om yrkesmässig lagring och
förbehandling av elavfall (NFS 2005:10) och
hur kraven i WEEE-direktivet på väderskydd
ska tolkas i Sverige. Kraven på väderskydd
infördes 2013. Översynen resulterade i ett
förslag till ändringar i föreskriften som
innebär vissa undantag från skyddsåtgärder.
ÅI har gett synpunkter på föreskriften under
arbetets gång och även på remissen av den.
Den nya förordningen om producentansvar
för elutrustning, som beslutades av
regeringen i augusti 2014, ställer krav på
tillståndspliktiga insamlingssystem för

producenterna samt vilka som får samla in
och hantera konsumentelavfall. Möten och
kontakter har förevarit under året med både
miljö- och energidepartementet och
Naturvårdsverket om förordningen.
Under hösten hölls ett möte på
Naturvårdsverket om deras regeringsuppdrag
att föreslå ett sanktionssystem för
förordningen om producentansvar för
elutrustning. Bland annat diskuterades frågan
om vem som har ansvar att kontrollera att alla
aktörer i insamlingskedjan har avtal med ett
tillståndspliktigt insamlingssystem. Uppdraget
rapporterades i början av 2016
ÅI har också skrivit brev till miljö- och energidepartementet om att förordningen inte är
konkurrensneutral. Kommuner och
kommunala bolag kan samla in konsumentelavfall från verksamheter utan tillstånd
medan de privata återvinningsföretagen
måste tillhöra ett tillståndspliktigt
insamlingssystem. ÅI anser att kommunala
och privata aktörer ska ha samma villkor att
samla in konsumentelutrustning från
verksamheter.

Producentansvaret för förpackningar
och tidningar fortsatte att utredas
Efter regeringsförklaringen hösten 2014 där
inriktningen att kommunalisera insamlingen
av förpackningar och tidningar presenterades
så fortsatte ÅI arbetet med att förklara för
politiker och andra aktörer hur insamlingen
fungerar i praktiken samt att de privata
återvinningsföretagen har byggt upp den
fastighetsnära insamlingsmarknaden för
flerbostadshus. Stora delar av näringslivet
skrev under våren ett gemensamt brev till
klimat- och miljöminister Åsa Romson och
även en debattartikel. Näringslivet efterlyste
tydligare krav på producenterna, att
insamlingen även fortsättningsvis ska vara
producenternas ansvar samt att
fastighetsägarna ska få fortsätta köpa
fastighetsnära servicetjänster direkt från
återvinningsföretagen. Vi fick ett brevsvar att
regeringen ansåg att det bör vara en
huvudman för allt dagligt avfall från
hushållen.

I juni fattade regeringen beslut om en ny
utredning. Mia Torpe fick i uppdrag att utreda
hur, inte om, en kommunalisering ska
genomföras. Flera möten hölls med
utredningen.
FTI höll en hearing under hösten där ÅI
medverkade i panelen. Advokatfirman
Wistrands höll ett seminarium i anslutning till
Återvinningsgalan på temat där ÅI
medverkade. ÅI har också haft möten med
Fastighetsägarna och Villaägarna.
Under året avslutade Upplands-Väsby ett
försöksprojekt där man undersökte
möjligheterna att erbjuda FNI-insamling som
en extra-tjänst och att detta skulle kunna ske
som en tilläggstjänst inom dagens
insamlingssystem. ÅI deltog i referensgruppen
för projektet.
ÅI har också lämnat synpunkter på
Naturvårdsverkets utredning om
tillståndspliktiga insamlingssystem för
förpackningar och returpapper. Utredningen
presenterades för regeringen i januari 2016.

Bygg- och rivningsavfall – statistiken
och återvinningsmålen i fokus
ÅI:s bygg- och rivningsavfallsgrupp har
diskuterat hur branschen kan bidra till att
uppnå återvinningsmålen för bygg- och
rivningsavfall. Ett viktigt steg är att Sveriges
Byggindustriers riktlinjer för Resurs- och
avfallshantering vid byggande och rivning
(tidigare Kretsloppsrådet riktlinjer) får ett
större genomslag på marknaden och att ÅI
driver på detta. Några möten hölls under året
med Byggindustrierna angående revidering av
riktlinjerna.
Under året tog ÅI initiativ till att ha mer dialog
och samverkan i hela värdekedjan mellan
återvinningsföretag, byggföretag,
byggmaterialföretag och fastighetsägare. De
senare är viktiga beställare av bygg- och
rivningsavfallstjänster. Initiativet ledde till en
workshop som hölls under våren 2016.
Naturvårdsverket redovisade under våren
regeringsuppdraget om behov av styrmedel

för att uppnå bygg- och rivningsavfallsmålet.
ÅI hade under 2014 lämnat in flera
styrmedelsförslag till utredningen. Tyvärr
föreslogs inga styrmedel som skulle kunna
driva på en ökad återvinning och efterfrågan
på marknaden. Naturvårdsverket bedömde
att avfallsstatistiken först måste utvecklas.
Den utökade rapporteringen av bygg- och
rivningsavfall gäller från 2015 och ett särskilt
möte hölls om detta med Naturvårdsverket
där flera medlemsföretag deltog. Bland annat
framförde vi att det bör ställas krav på att
avfallsmängderna från ÅVC:er bör finnas med
i rapporteringen och att sekretessfrågan är
viktig.
ÅI:s bygg- och rivningsavfallsgrupp har
utvecklat ett verktyg för rapportering av
klimatnyttan med återvinning som finns
tillgängligt på medlemssidorna på hemsidan.
Detta verktyg är användbart i rapportering till
bygg- och fastighetsbolag och under året har
det uppdaterats efter de nya data som tagits
fram i klimatnytta-projektet.

Spårbarhet för farligt avfall och
förbättrad avfallsstatistik
Naturvårdsverket har efter många
påtryckningar från ÅI fått i uppdrag av
regeringen att ta fram ett förslag till
spårbarhetssystem för farligt avfall. I
uppdraget ingick även att ta fram förslag till
förbättrad avfallsstatistik generellt.
Flera möten har under året hållits med
Naturvårdsverket om detta regeringsuppdrag.
Även inom ÅI har möten hållits för att
diskutera synen på spårbarhetssystem och
vem som bör ansvara för att rapportera
statistiken. Naturvårdsverkets uppdrag ska
avrapporteras under 2016.

Funktionsupphandling och
upphandling av avfallstjänster
I samarbetsprojektet mellan SKL,
Fastighetsägarna och ÅI om funktionsupphandling togs under året rapporten
Funktionsupphandling – ett sätt att klara
avfallshanteringens utmaningar fram.

Ett mer konkret projekt inom ramen för
samarbetet initierades av Stockholm Vatten
Avfall om funktionsupphandling av
återvinningscentraler. Arbete med att ta fram
en branschkod inleddes inom ÅI.
Stockholm Vatten Avfall hade i april en
workshop för avfallsentreprenörerna inför
den kommande upphandlingen av avfallstjänster, där aktörerna på marknaden ombads
komma in med synpunkter. ÅI deltog också i
workshopen. Vi lämnade därefter in
synpunkter på att kommunen bör fortsätta
med tjänstekoncessioner för grovavfall och
fett samt införa det även för därmed
jämförligt avfall.
Härutöver har ÅI deltagit i workshop om den
nationella upphandlingsstrategin och framfört
branschens synpunkter.
ÅI lämnade också in ett remissvar på
Överprövningsutredningen där vi bland annat
kritiserade förslaget att begränsa tiden för att
påtala brister i förfrågningsunderlaget vid
offentliga upphandlingar.

EU-anmälan – Sverige svarade på EUkommissionen formella underrättelse
Under våren 2015 skickade EU en formell
underrättelse till Sverige med anledning av
den EU-anmälan som ÅI gjorde 2013
tillsammans med Svenskt Näringsliv, Sveriges
Åkeriföretag, Företagarna, Den Nya Välfärden
att ett antal svenska kommuner inte följer
Teckal-kriterierna i upphandlingslagstiftningen
när de upphandlar sina avfallstjänster.
Regeringen lämnade under sommaren ett svar
till EU-kommissionen på den formella
underrättelsen. Svaret baserades på det
tillsynsärende som Konkurrensverket har
bedrivit mot Sysav och NSR. Konkurrensverket
har i dessa fall fattat beslut om att inhousereglerna inte är uppfyllda för kommunernas
direkttilldelning av avfallstjänster. I NSR-fallet
gäller det endast en kommun, eftersom övriga
har tjänstekoncessioner som Konkurrensverket ännu inte kan utöva tillsyn över.

Detta var tredje gången EU tillskrivit Sverige i
ärendet. Tidigare gånger var som ett
pilotärende respektive ett så kallat motiverat
yttrande.

Konkurrensneutralitet på
avfallsmarknaden
Konkurrensverket har under året genomfört
en studie tillsammans med de nordiska
konkurrensmyndigheterna om den nordiska
avfallsmarknaden. ÅI har haft flera möten
med Konkurrensverket och bidrog också med
underlag kring hur avfallsmarknaden fungerar.
Rapporten presenterades i februari 2016 med
titeln Competition in waste management
markets – preparing for a circular economy.
Rapporten har varit en viktig fråga i
samarbetet med branschorganisationerna i de
nordiska länderna, då de privata återvinningsföretagen i alla länder upplever problem med
att privata och kommunala aktörer inte har
samma villkor på marknaden.
ÅI tog under året fram en skrivelse till näringsoch innovationsminister Mikael Damberg med
konkreta förslag på att skapa konkurrensneutralitet på verksamhetsavfallsmarknaden.
Skrivelsen skickades in i början av 2016.
Förslagen till åtgärder rör flera departement
och kopia skickades därför till andra berörda
statsråd på miljö- och energi- och
finansdepartementen.
Utredningen En kommunallag för framtiden
presenterades och remitterades. ÅI har
deltagit i en referensgrupp till utredningen. I
remissvaret tillstyrkte vi förslaget att ett nytt
avsnitt om konkurrensneutralitet bör införas.
Vi hade dock gärna sett ett skarpare förslag
kring konkurrensneutralitet. Ett annat positivt
förslag var en uppdelning i beställar- och
utförarroll - en viktig åtgärd som kan ge
upphandlingsfrågorna en mer strategisk roll i
kommunen och öka konkurrensutsättningen.
Under året blev ÅI kontaktad av regeringens
elskatteutredning som bland annat fått i
uppdrag att undersöka konkurrensneutraliteten mellan återvunna och
jungfruliga råvaror med avseende på
nedsättning av elskatten. Berörda

återvinningsföretag betalar redan nedsatt
elskatt och slutsatsen i utredningen blev att
det råder konkurrensneutralitet.
ÅI hade under året två möten med
Naturvårdsverket om revideringen av
föreskrifterna om kommunala avfallsplaner.
Inriktningen har varit att planerna på ett
bredare sätt ska spegla de privata
återvinningsföretagens anläggningar och
verksamhet. Vi driver också att dessa planer
inte ska tas fram av de kommunala bolagen.

Resurseffektiva och giftfria kretslopp
Naturvårdsverket har ett antal regeringsuppdrag som berör vår bransch och flertalet
av dessa kommer att slutredovisas under
2016.
Ett viktigt uppdrag rör resurseffektiva och
giftfria kretslopp där även Kemikalieinspektionen har ett regeringsuppdrag.
Naturvårdsverket arrangerade i samarbete
med Kemikalieinspektionen en workshop
under året. Flera av ÅI:s medlemsföretag
deltog. Uppdraget har även diskuterats i
Naturvårdsverkets Avfallsråd med fokus på
principer för giftfria kretslopp. ÅI har
tillsammans med flera från näringslivet drivit
frågan att begreppet riskfritt bör användas i
stället för giftfritt.
Under året hölls också ett möte med
Naturvårdsverket om deras regeringsuppdrag
för textilier där några av ÅI:s medlemsföretag
deltog.

på förhållandena som är specifika för nordiska
anläggningar.

Utbildning i lagstiftningen kring
återvunna ämnen
ÅI anordnade tillsammans med
Naturvårdsverket och KEMI en utbildning för
medlemmarna om lagstiftningen kring
återvunna ämnen. Intresset var mycket stort.

Övrigt
Under året har det varit många frågor som
hanterats av kansliet och allt kan inte nämnas
i denna sammanfattning. Några
kompletteringar är:
 ÅI ställde sig bakom regeringens initiativ
till Fossilfritt Sverige inför
Klimattoppmötet i Paris i december 2015.
 ÅI deltog i IVA-projektet Resurseffektiva
affärsmodeller.
 ÅI medverkade vid uppstarten av den nya
forskningsplattformen RE:Source.

Medlemslogga för ÅI:s medlemmar
framtagen
Genom medlemskapet i ÅI ställer man sig
bakom ÅI:s Uppförandekod och Värdegrund.
Det är i många sammanhang en fördel för
medlemmarna att synliggöra medlemskapet
på hemsidor och i annan kommunikation.
En särskild medlemslogga har därför tagits
fram. Loggan finns på medlemssidorna på ÅI:s
hemsida.

Waste Treatment BREF
Arbetet med att ta fram förslag till ett nytt
BREF-dokument för avfallshantering pågår,
främst på EU-nivå med utsedda experter inom
FEAD och EuRIC. Naturvårdsverket ansvarar
för det svenska arbetet. Underlaget för att
kommentera de så kallade BAT-slutsatserna
(BAT = bästa tillgängliga teknik) skulle
hanterats under 2015, men blev försenat och
har därför fortsatt under våren 2016.
Resultatet kommer att ligga till grund för
framtida krav vid tillståndsprövningar. Det är
därför särskilt viktigt att lyfta fram synpunkter

Rapporter 2015




Climate Benefits of Material Recycling,
samfinansierad nordisk rapport,
projektledare Karl Hillman, Högskolan i
Gävle.
The Circular Economy and benefits for
Society – Swedish Case study shows Jobs
and Climate as Clear Winners, Romklubben, ÅI har delfinansierat rapporten.



Funktionsupphandling – ett sätt att klara
avfallshanteringens utmaningar,
framtagen i samarbetsprojektet med SKL.

I media, bland annat






Återvinning effektivast för klimatet,
debattartikel i Göteborgsposten.
Förbjud förbränning av osorterade sopor,
debattartikel i Dagens Samhälle.
13 höjdare: Regeringen äventyrar
återvinningsmålen, debattartikel i Dagens
Samhälle.
Anders Wijkman debatterade avfallsförbränning och import av avfall i Aktuellt
och Gomorron Sverige.
Branschen kräver tuffare regler,
radiointervju med Felix Lindberg om
kontantfri hantering.

Remissvar
ÅI har lämnat totalt 7 remissvar under året.
EU:
 Konsultation om Cirkulär ekonomi
 Konsultation om avfallsmarknadens
funktion
Sverige:
 Betänkandet En kommunallag för
framtiden
 Naturvårdsverkets delrapport
Genomförandet av systemen för
producentansvar
 Överprövningsutredningen
 Handel med begagnade varor och tjänster
 Boverkets förslag till vägledning Industrioch annat verksamhetsbuller vid
planläggning och bygglovsprövning

Bygg- och rivningsavfall
Farligt avfall, deponi och förorenade jordar
Fastighetsnära insamling/producentansvar
Biologiskt avfall
Materialåtervinning
 Papper
 Plast
 Textilier
Kommunikation

Styrelse
ÅI:s styrelse bestod vid utgången av 2015 av:
Anders Wijkman, ordförande
Anders Jansson, Heidelberg Cement Miljö AB
Christer Forsgren, Stena Recycling AB
Felix Lindberg, Lindberg & Son AB
Karin Eberle, Liselotte Lööf Miljö AB
Lars-Gunnar Almryd, IL Recycling AB
Lin Tennung, NCC Roads AB/NCC Recycling
Mårten Widlund, SITA Sverige AB
Sebastian Wessman, Hans Andersson
Recycling AB
Jörgen Sabel, Swerec och David Schelin, RagnSells avgick som styrelseledamöter under året.
Styrelsens strategiseminarium fokuserade
bland annat på det näringspolitiska
perspektivet på återvinningen och behov av
ökad samverkan i hela värdekedjan.

Personal på kansliet
Viveke Ihd slutade vid halvårsskiftet som
miljö- och utvecklingschef på ÅI, efter 14 år.
Hon avtackades i samband med styrelsens
strategiseminarium.
Mikael Gröning anställdes som vice vd och
började 1 januari 2016.

ÅI:s servicegrupper
En betydande del av ÅI:s arbete sker i
servicegrupperna. Beroende på vilka frågor
som är aktuella är grupperna mer eller mindre
aktiva under året.
Servicegrupperna är:
Miljörådet och Uppförandekoden
Upphandling och kommunal konkurrens
Elektronik, järn och metall

Ellen Einebrant jobbar sedan april 2015
halvtid som kommunikationschef.

Tack alla medlemmar, styrelsen och
servicegrupper för det gångna året!
Britt Sahleström
Vd, Återvinningsindustrierna

Återvinningsindustriernas vision
Framtidens ledande råvaruleverantörer

Mission
Vi verkar för effektivare resursanvändning
samt
konkurrens på lika villkor

Våra prioriterade frågor
Ställ krav på effektivare resursanvändning med målet att marknadsförutsättningarna i hela
produktcykeln verkar för en cirkulär ekonomi
Inför ambitiösa återvinningsmål och styrmedel som gör det lönsamt att följa avfallshierarkin
Främja återvunna råvaror gentemot de jungfruliga
Öppna upp avfallsmarknaden för ökad återanvändning, materialåtervinning, service och innovation
samt klargör äganderätten till materialet
Premiera ansvarsfulla aktörer
Ge kommunernas myndighets- och beställarroll högre prioritet och skilj ut utförarrollen
Säkerställ konkurrensneutralitet på avfallsmarknaden och att korssubventionering inte sker mellan
monopol- och konkurrensutsatta marknader

