Året som gått
2013

ÅI-företagen i korthet:
Mer än 20 miljarder i omsättning
Mer än 6000 anställda
Ca 500 anläggningar
Hanterar ca 11 miljoner ton avfall och återvinningsmaterial
Materialåtervinner mer än 50 %

Återvinningsindustrierna

Många politikermöten efter
avfallsutredningen
Förväntningarna var stora att regeringen under 2013
skulle komma med en proposition där regelverket på
avfallsmarknaden både skulle förtydligas och
marknaden öppnas upp. Någon proposition kom inte,
men förslag förväntas under 2014. ÅI träffade
tillsammans med medlemmarna många politiker,
departement och andra myndighetspersoner för att
informera om återvinningsföretagens verksamhet och
föra fram våra ståndpunkter.

Utställningar på partimöten
Både vid Moderaternas kommun- och landstingsmöte
och Socialdemokraternas kongress ställde ÅI ut med
en monter för att föra dialog om återvinningsföretagens marknadsförutsättningar. Deltagarna fick
tycka till om avfallsutredningens förslag att
monopolisera insamlingen av tidningar och
förpackningar respektive om de kommunala
bostadsbolagen ska få välja leverantör. I ÅI:s monter
fick de rösta med gula och vita bollar. Majoriteten ville
ha valfrihet och att fastighetsägarna själva ska få
bestämma.

Nära samarbete med polisen
Tillsammans med polisen, energiföretag, trafikverket
m fl jobbar vi med att förhindra att stöldgods kommer
in i återvinningskedjan. Under året har ett flertal
möten hållits för att diskutera DNA-märkning, rutiner
mm. Vi deltar även på internationell nivå i nätverk
med polisen.

Näringspolitik i Almedalen
ÅI deltog i Almedalen med ett frukostseminarium på
temat ”Öka återvinningen av råvaror – det skapar nya
jobb, företag och minskar klimatpåverkan”. Politiker
från närings- och miljö- och jordbruksutskotten samt
Naturvårsverket och ÅI:s medlemsföretag
debatterade att återvinning av råvaror måste bli en
del av näringspolitiken.

Återvinst – bilaga i Dagens Industri
I samband med Almedalen hade ÅI en bilaga i Dagens
Industri. Här lyftes speciellt materialåtervinningen och
de privata företagens roll fram. Bilagan har använts i
kommunikationen under hela året med olika
intressenter.
ÅI deltog också som deltagare vid Miljöpartiets
kongress.

Debattartikel resulterade i utredning om
kontanförbud
Kalla Fakta uppmärksammade frågan om att stöldgods
kan komma in i återvinningskedjan via skrothandlare
som inte ställer samma krav på leverantörerna som
ÅI-företagen.
ÅI och VD:ar för flera återvinningsföretag skrev en
debattartikel som publicerades i Svenska Dagbladet
med krav på lagstadgat kontanförbud, som fick
regeringen att tillsätta en utredning. Utredningen
kommer med sitt förslag hösten 2014 och den
hanterar även frågan om en ev ny typ av
skrothandlarlicens.

Nya avfallsmål i fokus både inom EU och
Sverige
EU har under året haft en konsultation om nya
avfallsmål där alla medlemsstater fått föra fram sina
synpunkter. ÅI har drivit på för ökad materialåtervinning, tydligt regelverk och mer öppna
marknader.

Även i Sverige har det varit två utredningar om
avfallsmål; en om nya etappmål och en om
förebyggande av avfall.
ÅI har drivit på för att införa mål även för
verksamhetsavfall, i likhet med mål för bygg- och
rivningsavfall.

Materialåtervinning och styrmedel
Det finns en stor överkapacitet på avfall idag och det
behövs fler styrmedel för att stimulera
materialåtervinning och ökad återanvändning.
IVL och KTH har fått ett uppdrag av ÅI att kartlägga
och analysera styrmedel för ökad materialåtervinning
samt vilken potential som presenterats i olika
utredningar. Resultatet kommer presenteras på
Återvinningsdagen 2014. Projektet kommer generera
ett viktigt underlag för att driva på ökad
materialåtervinning.

Gemensamma faktorer för beräkning av
klimatnytta
Allt fler kunder efterfrågar materialåtervinningens
klimatnytta. För att branschen ska använda samma
faktorer delfinansierar ÅI ett projekt som drivs av
Högskolan i Gävle, där förslag till branschgemensamma faktorer tas fram för olika materialslag.
Projektet presenteras hösten 2014.

BREF-arbetet igång inom både Sverige
och EU
Ett för branschen viktigt arbete är det s k BREFarbetet, där man tar fram ”Bästa tillgängliga teknik”,
som kommer utgöra underlag för kommande
regelverket för tillståndsprövning av
avfallsbehandlingsanläggningar inom ramen för IEDdirektivet.
ÅI deltar i samarbete med medlemsföretagen både
inom EU och i Sverige med att ta fram underlag och
framföra branschens ståndpunkter.

Samarbete med SKL om upphandling
Under året har ÅI och SKL initierat ett samarbete för
att utveckla de kommunala upphandlingarna inom
avfallsområdet från att vara detaljstyrda till mer
funktionella. Projektet pågår under hela 2014.

Kommunernas roll och konkurrensfrågor
ÅI och medlemsföretagen har träffat
Konkurrensverket för att diskutera kommunal
säljverksamhet och fastighetsnära insamling.
En särskild utredare utsedd av regeringen utreder en
modernisering av Kommunallagen och ÅI har framfört
hur viktigt det är att kommunen hanterar alla aktörer
lika och att man skiljer på kommunens olika roller som
myndighet och utförare. Hårdare krav på
särredovisning och kommunal revision behövs.

Nya upphandlings- och tjänstedirektiv
De nya upphandlings- och tjänstekoncessionsdirektiven behandlades under 2013 inom EU, men
antogs formellt i början av 2014. En konsekvens är att
kommunerna kan direktilldela tjänster, men
fortfarande ha 20 % av sin verksamhet på den externa
marknaden. FEAD har i Bryssel bedrivit ett aktivt
lobbying-arbete för att motarbeta detta förslag och ÅI
har haft direktkontakt med svenska EUparlamentariker.

Flera organisationer har anmält Sverige
för fördragsbrott
Trots införande av Teckal-kriterierna i
Upphandlingslagstiftningen i Sverige finns det
kommuner som direkttilldelar sina avfallstjänster utan
att uppfylla dessa kriterier. Tillsammans med Svenskt
Näringsliv, Företagarna, Sveriges Åkeriföretag och Den
nya Välfärden har ÅI skickat in en anmälan till EUkommissionen där vi tillsammans anmält Sverige för
fördragsbrott för att inte följa regelverket.

Samarbete inom EU och Norden
Styrelsen besökte Bryssel och träffade företrädare för
EU-kommissionen, parlamentet och de
branschorganisationer där ÅI är medlem; FEAD, EFR,
Eurometrec och ERPA.
Både ÅI:s kansli och företagen deltar aktivt i lobbyingarbetet i de europeiska branschorganisationerna för
att påverka i så tidigt skede som möjligt. Det har bl a
varit ett aktivt lobbying-arbete för End of wastekriterier för papper.
ÅI har också deltagit i nordiska ministerrådets
workshops om textil- och plastavfall.

Bygg- och rivningsavfall – nytt område
Det nya bygg- och rivningsavfallsmålet på 70 %
materialåtervinning till 2020 är en av de viktiga
utgångspunkterna för den nya arbetsgruppen för

bygg- och rivningsavfall. Ett flertal möten har hållits
med Naturvårdsverket bl a om statistik för bygg- och
rivningsavfall. ÅI-företag har också hållit utbildningar
för bygg- och miljöinspektörer.

Farligt avfall och andra frågor
Många frågor har hanterats under året inom ÅI.
Exempel är:
 Uppdaterat översättningsnyckel mellan farligt
gods och farligt avfall
 Vi har diskuterat farliga egenskaper i avfall med
Naturvårdsverket och även uppmärksammat dem
på att det saknas tillförlitlig statistik på PCB
 Möte med Jordbruksverket och Svensk
Dagligvaruhandel om lagstiftningen om animaliska
biprodukter

Uppförandekoden skärpt och
Värdegrunden förtydligad
Vid stämman 2013 förtydligades att ÅI:s medlemmar
ska kräva och så långt möjligt försäkra sig om att
leverantörer, kunder och samarbetspartners inte
hanterar kontanter. Även Värdegrundens grundpelare
förtydligades:
 Samhälls- och miljönytta med återvinning
 Avfallshierarkin styrande
 Kunskap och konkurrens skapar utveckling,
innovation och företagande
 Etik och ansvarsfullt företagande

Föreningen 15 år, ny hemsida och
broschyr

Remissvar
ÅI har lämnat totalt 15 remissvar under året. Fyra av
dessa var konsultationer inom EU och 11 remissvar i
Sverige.
Konsultationer inom EU:
 Grönboken för europeisk strategi för plastavfall i
miljön
 En ram för energi- och klimatpolitiken 2030
 De framtida avfallsmålen
 Utökat producentansvar
Remissvar i Sverige:
 Ändring av Miljöbalken med anledning av WEEE
 Färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp
 Upphandlingsutredningen
 Boverkets allmänna råd om rivningsavfall och
vägledning för rivningsåtgärder
 Sveriges program för att förebygga avfall
 Naturvårdsverkets förslag att implementera
WEEE-direktivet
 Privata utförare – kontroll och insyn
 Föreskrift om miljörapport
 Föreslagna förändringar i föreskriften om
transport av farligt gods som avfall
 Kommissionen förslag till ändring av förordning
om transport av avfall
 Gränsöverskridande avfallstransporter

Inget resultat utan alla aktiva ÅI-grupper
Under året har ett stort antal möten hållits med de
olika servicegrupperna. Utan alla aktiva medarbetare i
återvinningsföretagen skulle vi inte vara så
framgångsrika.

I samband med stämman firades ÅI:s 15 år som
branschförening. En ny broschyr har tagits fram som
använts flitigt i den externa kommunikationen.

Grupperna har behandlat en rad olika frågor som inte
alla kan rymmas här. På medlemsidorna kan alla
protokoll läsas för de som inte hinner delta aktivt.

Hemsidan har uppdaterats och medlemsinloggning
blivit möjlig. Har du glömt din inloggning kontakta
kansliet.

ÅI:s servicegrupper är:
 Miljörådet och Uppförandekoden
 Upphandling och kommunal konkurrens
 Elektronik, järn och metall
 Bygg- och rivningsavfall
 Farligt avfall, deponi och förorenade jordar
 Fastighetsnära insamling/producentansvar
 Biologiskt avfall
 Materialåtervinning nätverk
 Kommunikation (startades hösten 2013)
Tack också till vår styrelse och aktiva ordförande
Anders Wijkman, som betytt mycket för ÅI.
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