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Pressmeddelande

Monopol är inte lösningen i ett resurseffektivt samhälle
Idag är avfall en resurs som hanteras på en kommersiell marknad. Återvinning och
återbruk kommer att bli än viktigare nav i omställningen till ett mer resurseffektivt
samhälle. Politikerna måste skapa marknadsregler och incitament som utvecklar
marknaden i denna riktning. Framtidslösningarna skapas inte via kommunala
monopol, anser Anders Wijkman, ordförande för Återvinningsindustrierna.
– Lösningen är i stället att skapa förutsättningar för innovation, utveckling och
nyföretagande genom att konkurrensutsätta marknader och tillåta en mångfald av
lösningar. Det finns det många goda exempel på, säger Anders Wijkman. Olika aktörer
måste få möjlighet att bidra till att utveckla framtidslösningarna även inom
återvinningsområdet.
De beslut som regering och riksdag ska fatta under 2013 baserat på avfallsutredningens
förslag kommer att få stor betydelse för aktörerna på återvinningsmarknaden, inte minst
de privata företagen och deras konkurrenskraft, under lång tid framöver.
– Den kortsiktiga och snäva målbild som avfallsutredningen presenterat – och som
fortsatt ser hushållsavfallet som en fråga om kvittblivning, snarare än som resurs - leder
inte framåt, fortsätter Anders Wijkman. Vi måste ha en mer framtidsinriktad målbild, som
visar vägen till ett långt mera resurseffektivt samhälle. Politikerna måste ta ett större
ansvar, hjälpa till att förändra attityderna i samhället, tydliggöra att avfall är en resurs och
att det göra det lönsamt att återvinna mer.
Materialvärdet, dvs avfallets värde som råvara, och äganderätten till detta är en
grundförutsättning i en ekonomi där resurserna återvinns till nya produkter. Den, som
ger upphov till avfallet, måste få äga det, få ta ansvar för det, få välja lösningar och få
välja vem som ska ta hand om avfallet.
– Det är nu dags att avfalls- och återvinningsmarknaden, i likhet med andra marknader,
får ett mer marknadsanpassat regelverk och öppnas upp för ökad konkurrens, säger Britt
Sahleström, vd Återvinningsindustrierna. Vi ser därför fram emot att avfallsutredningens
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förslag genomförs när gäller att verksamheter får ta ansvar för allt sitt avfall och att
hushållen får välja vem som ska ta hand om deras grovavfall.
– Förslaget att återkommunalisera insamlingen av förpacknings- och tidningsavfall
avvisar vi helt, fortsätter Britt Sahleström. Återvinningsföretagen har redan visat att man
kan bygga upp den fastighetsnära insamlingen i konkurrens och att detta är en
servicemarknad med en rad olika tjänster, inte bara hämtning av avfallet. Det finns inga
motiv och inte heller några konsekvensbeskrivningar i avfallsutredningen varför
kommunerna ska ta över denna verksamhet från de privata företagen. Tiden är förbi då
avfallshantering enbart var en renhållningsfråga och kommunala monopol lösningen.
Ställ i stället tydligare krav på producenterna och låt marknaden utveckla lösningarna.
Återvinningsindustrierna ser fram emot att beslut fattas som leder till att
återvinningsområdet ges möjlighet att bli den tillväxtmarknad som regeringen lyfter fram
inom bl a innovationsstrategin och miljöteknikexportsatsningen.
Läs mer om Återvinningsindustriernas remissvar på avfallsutredningen på
www.recycling.se
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