ÅTERVINNINGSINDUSTRIERNAS
VÄRDEGRUND
Återvinning är navet i ett resurseffektivt samhälle
Återvinningsindustrierna (ÅI) arbetar aktivt för att öka återvinningen, att produkter som
tillverkas är återvinningsbara samt att användningen av återvunnen råvara ska öka. Målet är
att återvinning ska ske på marknadsmässiga grunder, i sund konkurrens och på lika villkor för
alla aktörer på marknaden.

Samhälls- och miljönytta med återvinning
Återvinningsindustriernas gemensamma grundsyn är att återvinning av resurser till nya
råvaror och återanvändning är en förutsättning för ett resurseffektivt samhälle med minskad
klimatpåverkan och värnande om den biologiska mångfalden. Denna grundsyn utgör basen
för återvinningsföretagens affärsverksamhet.
ÅI:s medlemmar bidrar på olika sätt till en bättre resurshantering i samhället:
 Minskat uttag av nyråvara från naturen
 Framställningen av återvunnen råvara medför lägre energiåtgång och mindre utsläpp
av växthusgaser än framställning av motsvarande mängd jungfrulig råvara.
 Avgiftning av materialströmmar samt säkert omhändertagande av farliga ämnen
 Mindre avfallsmängder går till deponi
Återvinningsföretagen har under många år försörjt industrin med återvunna råvaror, vilket
skapat konkurrenskraft för svenska företag. Återvinningsindustriernas ambitioner är att
återvinna mer och fler material till kvalitetssäkrade råvaror.

Avfallshierarkin styrande
ÅI ställer sig bakom EU:s avfallshierarki. Medlemsföretagen har ett ansvar att i sin
affärsverksamhet tillämpa avfallshierarkin, utifrån gällande regelverk på marknaden.
ÅI som branschförening arbetar för att marknadens regelverk och styrmedel utvecklas så att
återanvändning och materialåtervinning ökar och att detta kan ske på marknadsmässiga
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villkor. Det är ÅI:s grundsyn att ett resurseffektivt samhälle ska byggas på en
marknadsbaserad ekonomi.
Kunskap och konkurrens skapar utveckling, innovation och företagande
Återvinningsföretagen ökar ständigt kunskapen kring återvinning av olika typer av avfall och
material för att utveckla återvinningslösningar och kundanpassade tjänster.
Kunskap och konkurrens stimulerar utveckling av nya återvinningslösningar. Med den
nyckelroll återvinning har i ett resurseffektivt samhälle bör den kunskap, innovations- och
utvecklingskraft tas tillvara som finns hos de många återvinningsföretag som finns på
marknaden och även ge möjlighet för nya företag att etableras. Återvinningsföretagens
kunskap har goda förutsättningar att utnyttjas i hela produktcykeln från design av produkter
till användning av återvunna råvaror. Återvinning kan på sikt också ingå i olika
affärsmodeller som företag erbjuder sina kunder.
ÅI strävar efter att de delar av avfallsmarknaden som inte öppnats upp för konkurrens eller
inte stimulerar konkurrensutsättning tar tillvara återvinningsföretagens kunskap och
innovationskraft.

Etik och ansvarsfullt företagande
Ansvarsfullt företagande är en grundförutsättning för medlemskap i Återvinningsindustrierna.
För att tydliggöra återvinningsföretagens åtaganden har Återvinningsindustrierna antagit en
särskild Uppförandekod. Återvinningsindustriernas strävan är att alla företag i branschen även
icke medlemmar, ska följa denna Uppförandekod för att branschen ska uppfattas som
ansvarsfull och trovärdig.
Återvinningsföretagen arbetar också på ett ansvarsfullt sätt med att integrera miljöfrågorna i
sin verksamhet och ständigt förbättra sina miljöprestanda.
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