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1. Företag 
 
1.1. Översikt 
 
De två största företagen i Europa är fortfarande Sita (Suez avfallsdivision) och Onyx (Veolias 
avfallsdivision). De näststörsta företagen är nu Remondis, som bildades genom att Rethmann tog 
över RWE:s avfallsdivison, samt FCC, som har blivit oberoende av Veolia. Sulokoncernen hävdar 
nu att den är det femte största bolaget efter att ha förvärvat Cleanaway Germany. 
 
Table 1.  Största avfallsföretagen i Europe, januari 2006 
Företag Moderbolag och 

webbplats 
Hem- 
land 

Verksamhet i länder  Anställ
da 

Försälj-
ning 

miljon € 
Sita Suez 

www.sitagroup.com 
FR Belgien, Tjeckiska republiken,  

Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, 
Ungern, Irland, Italien, Luxemburg, Neder-
länderna, Polen, Portugal, Rumänien, 
Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien 

45 800 5500 

Onyx Veolia 
www.onyx-
environnement.com/ 

FR Tjeckiska republiken, Danmark, Frankrike, 
Tyskland, Ungern, Irland, Italien, Norge, 
Polen, Portugal, Slovakia, Slovenien, 
Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien 

71 000 6200 

Remondis Remondis  
www.remondis.com  

DE Österrike, Belgien, Tjeckiska republiken, 
Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, 
Italien, Luxemburg, Nederländerna, Polen, 
Portugal, Slovakien, Spanien, Schweiz, 
Turkiet, Storbritannien 

17 100 3300 

FCC FCC www.fcc.es  ES Frankrike, Portugal, Spanien, 
Storbritannien 

55 000 2090 

Sulo/Altvater Sulo  www.altvater-
umweltservice.de 

DE Österrike, Estland, Tjeckiska republiken, 
Tyskland, Polen, Schweiz, Polen, Ukraina 

8 000 1200 

Cleanaway Brambles 
www.cleanaway.com 

Austr
al. 

Storbritannien (Cleanaway Germany 
såldes till Sulokoncernen). 

9 973 >1300 

Biffa Severn Trent 
www.biffa.co.uk/ 

UK Belgien, Storbritannien 5 441 >1050 

Alba Alba www.alba-online.de  DE Bosnien, Tyskland, Polen 5 000 >700 

Cespa Ferrovial 
http://www.cespa.es 

ES Portugal, Spanien 33 000 >685 

Van Gansewinkel ING/De Graekt 
www.vangansewinkel
.com/ 

NL Belgien, Tjeckiska republiken, Frankrike, 
Polen, Portugal 

3 500 >500 

CNIM CNIM www.cnim.com FR Tjeckiska republiken, Frankrike, Italien, 
Storbritannien 

2 764 554 

Befesa Abengoa 
http://www.befesa.es/  

ES Portugal, Ryssland, Spanien, 
Storbritannien, Ukraina 

1 316 359 

AVR CVC (finanskapital) 
www.avr.nl  

NL Belgien, Irland, Nederländerna 2 500 522 

AGR munic KVR Ruhr 
www.agr.de  

DE Finland, Tyskland, Polen, Storbritannien 2 750 >400 

Ragn-Sells Ragn-Sells 
www.ragnsells.se  

SV Danmark, Estland, Norge, Polen, Sverige 2 200 325 

Lassila & 
Tikanoja 

Lassila & Tikanoja 
www.lassila-
tikanoja.com/ 

FI Estland, Finland, Ryssland, Lettland 5 409 337 

Shanks Shanks Group 
www.shanks.co.uk 

UK Belgien, Nederländerna, Storbritannien 4 131 >800 

ASA EdF (Frankrike) 100% 
www.asa-group.com   

AT Österrike, Bosnien, Kroatien, Tjeckiska 
republiken, Ungern, Polen, Slovakia 

2 486 198 

Saubermacher www.saubermacher.
at  

 Albanien, Österrike, Kroatien, Tjeckiska 
republiken, Grekland, Ungern, Slovenien 

1 209 128 

Becker  www.jakob-
becker.de/ 

DE Österrike, Kroatien, Tjeckiska republiken, 
Tyskland, Ungern, Polen, Rumänien 

1 800  
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Urbaser Dragados www.urbaser.es   ES Frankrike, Portugal, Spanien, 
Storbritannien 

30 000 1050 

Groupe Nicollin www.groupenicollin.c
om/ 

FR Belgien, Frankrike, Portugal 4 600 230 

Lobbe www.lobbe.de  DE Österrike, Belgien, Tyskland, Grekland, 
Polen, Portugal, Slovakia, Spanien, 
Schweiz 

2 500  

Rumpold www.rumpold.at   AT Österrike, Tjeckiska republiken, Kroatien, 
Slovenien, Ungern. 

  

Essent Munic 26%, provinser 
74% 

NL Belgien, Tjeckiska republiken, Frankrike, 
Tyskland, Nederländerna, Polen, Portugal 

812 414 

Indaver Munic (54%) 
www.indaver.be 
 

B Belgien, Tjeckiska republiken, Irland, 
Italien, Litauen, Nederländerna, Polen, 
Portugal, Slovenien, Schweiz 

824 211 

 
 
1.2. Ägarförändringar 
Det har skett betydande ägarförändringar i fem avfallsföretag som är verksamma internationellt. En 
förändring är konsolideringen av de två största tyska företagen, i form av Remondis, två gäller 
spanska bolag som tar över Suez och Veolias spanska avfallsbolag. En fjärde förändring är att den 
största andelen i Van Gansewinkel går från offentligt till privat ägande.  
 
1.2.1. Remondis (Rethmann) 
Remondis bildades i januari 2005 när Rethmann AG tog över RWE:s avfallshanteringsverksamhet. 
Remondis är ett stor privatägt tyskt multinationellt företag som sysslar med avfallshantering och -
logistik. Det är verksamt i Österrike, Belgien, Tjeckiska republiken, Frankrike, Tyskland, Ungern, 
Nederländerna, Polen, Slovakien, Schweiz, Storbritannien och även i Kina, Japan, Taiwan och 
Australien. Företaget hävdar att det är marknadsledande i Polen inom avfallshantering. Det har 
viss verksamhet i vattensektorn med ett antal PPP i Tyskland. 
 
2004 enades man om att ta över 70% av RWE Umwelts verksamhet, det vill säga RWE:s dotter-
bolag för avfallshantering. Remondis blev därmed det tredje största multinationella avfalls-
hanteringsföretaget i Europa, efter Veolia-Onyx och Suez-Sita.  
 
Av antitrustskäl kommer delar av RWE Umwelt, som står för upp till 30% av omsättning i miljö-
divisionen och 50% av insamlingsmarknaden, inledningsvis att vara kvar i RWE. Det innebär att till 
en början finns 50% av RWE Umwelts hushållsavfallskontrakt kvar hos RWE, men RWE:s mål är 
att sälja dessa inom de närmaste tre åren. Den 9 juni 2005 rapporterade FTatt RWE var nära att 
sälja denna återstående verksamhet: bland spekulanterna fanns Sulo, Cleanaway och ett konsor-
tium av tyska allmännyttiga verk. 
 
Det konsoliderade företagets arbetsstyrka efter sammanslagningen var 22 000 anställda och för-
säljningen uppgick till 2,5 miljarder euro. Rethmann uppgav att de flesta jobben inte skulle 
påverkas av sammanslagningen, delvis på grund av att RWE Umwelt redan hade genomgått en 
mycket omfattande omstrukturering. I januari 2006 rapporterade Remondis att dess totala 
försäljning för 2005 var 3300 miljoner €, och det totala antalet anställda 17 100. 
 
1.2.2. FCC (Fomento de Construcciones y Contrata SA)  
FCC är ett börsnoterat spanskt företag. Det kontrollerades indirekt av Veolia genom ett holding-
bolag, men i juli 2004 tillkännagav Veolia ett avtal om att sälja sina 49% i det kontrollerande före-
taget till en grupp som kontrolleras av den spanska byggkoncernens ordförande Esther Koplowitz, 
för 916 miljoner euro ($1,1 miljarder dollar). Uppgörelsen satte stopp för ett försök från ett rivalise-
rande spanskt byggföretag, Acciona SA, att ta över FCC, något som Koplowitz, dotter till FCC:s 
grundare och miljardärska, var emot. Acciona hade fortfarande 15% av FCC aktier förra året. FCC 
expanderar försiktigt på tjänsteområdet, bland annat inom vatten och avfall som bidrog med 37% 
av företagets intäkter 2004 i jämförelse med 30% året innan: 1088 miljoner euro kom från avfall 
och markunderhåll. 
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Avyttringen minskar Veolias marknadsandel i Europa, men företaget är fortfarande hälftenägare i 
Proactiva, dess internationella bolag tillsammans med FCC, och som har kontrakt i Latinamerika. 
 
1.2.3. CESPA (ägs nu av Ferrovial) 
CESPA ägdes tidigare gemensamt av Suez och Aguas de Barcelona, det senare kontrollerades av 
Suez genom ett holdingbolag. 2003 såldes CESPA till Ferrovial, ett stort spanskt byggföretag. 
Ferrovial har beslutat att expandera till allmännyttiga tjänster, och har även förvärvat Amey, ett av 
de största företag för anläggningar och infrastruktur i Storbritannien. CESPA:s försäljning 2004 
uppgick till 701 miljoner euro. 
 
1.2.4. Van Gansewinkel 
Det holländska kommunalägda allmännyttiga företaget ägde tidigare 45% av aktierna i Van Ganse-
winkel, som är aktivt i Nederländerna, Belgien, Frankrike, Portugal, Tjeckiska republiken och 
Polen. I januari 2005 förvärvades denna andel av den holländska finansieringsgruppen ING och 
riskkapitalbolaget De Raekt, för ett hemligt belopp. De Raekt agerade för den private ägaren, Van 
Gansewinkel, som nu äger, direkt och indirekt, 80% av företaget.    
 

1.2.5. Cleanaway Germany 
I oktober 2005 köptes Cleanaway Germany av Sulokoncernen. Köpet omfattar även Cleanaways 
verksamhet i Österrike, Schweiz, Sverige och de baltiska staterna. Sulokoncernen har redan en 
omfattande avfallsverksamhet i Altvater. Sulo påstår att ”det nya företaget kommer att bli 
Tysklands näststörsta avfallshanteringsföretag och det femte största i Europa med en årlig 
omsättning på ungefär 1,2 miljarder euro och väl över 8000 anställda”. 
 
1.2.6. AVR 
I december 2005 samtyckte ett konsortium bestående av privata investerare, CVC Capital Partners 
(CVC), Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR) och Oranje-Nassau Groep B.V. (ONG) till att köpa 
samtliga aktier i AVR från kommunen Rotterdam. Försäljningen förväntas avslutas i mars 2006. 
CVC uppgav att de har för avsikt att föra en aktiv tillväxtpolitik, både genom nya kontrakt och 
uppköp, speciellt i Benelux och grannländerna, inbegripet avfall-till-energi, miljö- och industri-
tjänster.  
 
1.3. Pressad lönsamhet 
Både Cleanaways och Onyx moderkoncerner har uppgett att deras lönsamhet är för låg och måste 
höjas. Försök att öka avkastningen kan ha konsekvenser för anställda och arbetsförhållanden.  
 
1.3.1. Cleanaway  
I oktober 2005 såldes Cleanaway Germany till Sulokoncernen. Resten av Cleanaway förblir ett 
dotterbolag till den australiensiska koncernen Brambles, men Brambles överväger enligt rapporter 
att sälja Cleanaway som ”gav en oacceptabel avkstning på investerat kapital på 10,4 procent, 
under det första halvåret som avslutades i december. Det var mycket under målet på 15 procent”.  
 
Cleanaways lönsamhet är pressad i Tyskland på grund av anbudsförfaranden för återvinnings-
kontrakt. Londonkontoret håller på att läggas ned, med 20 förlorade jobb, och arbetsuppgifterna 
överförs till Brysselkontoret. Cleanaway har nyligen haft en rad problem med brittiska kontrakt, 
avskedade 4 av sina högre chefer i Litauen i mars 2005, sålde sina 50% i det offentlig-privata 
partnerskapet (PPP) i Keila (Estland) till Ragn-Sells i decmber 2004 samt har anklagats för att ha 
”manipulerat bokföringen” och överdebiterat sina avfallshanteringstjänster (genom ett PPP) i 
Tallinn (Estland). 
 
1.3.2. Veolia-Onyx 
En presentation av Veolia fokuserade på dess lönsamhetsmål, uttryckt i avkastning på sysselsatt 
kapital (ROCE). Man identifierade fyra grupper i sin verksamhet: Frankrike, som ansågs vara 
”moget”, med en avkastning på sysselsatt kapital på 11%; Central- och Östeuropa, Storbritannien 
och Asien med en avkastning på sysselsatt kapital på minst 7%; Kontinentaleuropa (förutom 
Central- och Östeuropa) med en avkastning på sysselsatt kapital på ungefär 5% samt USA, med 
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en icke angiven men låg avkastning på sysselsatt kapital som utgjorde ett problem. När det gäller 
tjänster uppgav man att avfall hade en avkastning på sysselsatt kapital på 6,1% 2002, men att man 
vill höja den – liksom i andra sektorer – till över 10% 2009.   
 
Chart A.  Veolia: lönsamhetsmål 

 
 
1.4. Offentligt/privat ägande 
 
De privata entreprenörernas sammanlagda del av marknaden varierar i Europa. Den offentliga 
sektorn dominerar fortfarande inom avfallsinsamlingen i de flesta länder, men i många länder är 
behandlingen nu i stor utsträckning privatiserad. 
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2. Branschspecifika frågor 
 
2.1 Lön och utläggning av verksamhet 
Sita har varit involverat i en lönekonflikt i Sita Ost, vilken som fördömdes av Suez europeiska 
företagsråd som uppmanade ledningen att finna en lösning: ”Utvidgningen kan inte vara en ursäkt 
för att försämra löner och villkor och bryta mot kollektivavtal” (september 2004).  
 
På grund av anbudsförfaranden med hård konkurrens, samtyckte Osts personal till att förhandla 
fram löner som var lägre än det nationell avtalet, i syfte att trygga jobb. Det existerar ett samordnat 
försök att sänka lönerna i Tyskland, men facket hoppas kunna försvara det nationella avtalet. I 
Tyskland har man gått miste om 10 000 jobb sedan år 2000 på grund av kostnadsnedskärningar. 
Andra länder erfar också en nedåtgående utveckling för löner och jobb på grund av anbuds-
förfaranden. 
 
Även företagen beklagar sig över konkurrenstrycket. Rethmann (nu Remondis) klagar bittert över 
hur lönsamheten har pressats på grund av att det tyska återvinningsföretaget Duales System 
Deutschland AG (DSD) har konkurrensutsatt budgivning för avfallshanteringskontrakt. Rethmanns 
klagomål upprepar kritik från annat håll mot obligatoriska anbudsförfaranden: nedläggningshot, 
sämre kvalitet. I synnerhet kommunala bolag och större företag, inklusive Remondis, har varit 
tvungna att acceptera avsevärda förluster. (Rethmann Aktuell 3-2004). 
 
I Storbritannien kommer många av de kontrakt som nu förhandlas att omfatta privata finansierings-
initiativ (PFI). Vissa kräver att ett kommunalt avfallshanteringsföretag förvärvas, till exempel i 
Cumbria, andra innebär konstruktion av behandlings- eller förbränningsanläggningar, som i Bed-
fordshire och Cornwall. Det finns redan exempel på företag som drar sig ur förfarandet för att 
koncentrera sig på mer kommersiellt attraktiva kontrakt. 
 
2.2 Upphandlingsdirektiv och konkurrens: intern verksamhet och PPP 
Nya avgöranden från EG-domstolen om upphandling har allvarliga konsekvenser för avfalls-
hanteringsföretag som ägs gemensamt av kommuner och privata företag. Enligt Halledomen kan 
inte en sådan enhet ingå ”interna” avtal, även om det privata företaget endast äger en liten del av 
aktiekapitalet, utan måste underställas budgivning enligt EU:s upphandlingsförfaranden. Avgöran-
det innebär att inga gemensamma offentlig-privat partnerskap kan behandlas som intern verksam-
het, i motsats till den praxis som råder i många fall. 
 
Fallet gällde den tyska staden Halle som tilldelade ett avfallshanteringskontrakt till RPL Lochau, ett 
företag där staden själv var majoritetägare. Staden Halle bad RPL Lochau att utarbeta en plan för 
att bygga en förbränningsanläggning för avfallsåtervinning utan anbudsinfordran och beslutade att 
förhandla om ett avfallshanteringskontrakt med företaget, återigen utan någon anbudsinfordran. En 
rivaliserande firma som var intresserad av kontraktet, TREA Leuna, protesterade mot detta. 
 
Andra avfallshanterings-PPP i Tyskland har dragits inför rätta av samma skäl. Staden Koblenz 
hade bildat ett bolag, men har nu lagt ut verksamheten på kontrakt till Cleanaway istället.  

Rättsliga åtgärder har vidtagits mot Tyskland för att landet har underlåtit att ogiligförklara olagligt 
tilldelade kontrakt för insamling av avloppsvatten i Bockhorn och för avfallshantering i Braunsch-
weig, båda i Niedersachsen. EG har även dragit staden Köln inför rätta för att i maj 1992 ha tilldelat 
ett avfallshanteringskontrakt på 33 år till Abfallentsorgungs-und Verwertungsgesellschaft Koln mbH 
(AVG), ett bolag som till 25% ägs av ett privat företag. Tyskland hävdade att kontraktet som till-
delades AVG inte omfattades av gemenskapsbestämmelserna eftersom staden Köln, med 75 % av 
aktierna i AVG, utövade en kontrollnivå som utgjorde en ”intern” relation. Kommissionen anser 
dock att villkoren som ställs enligt EG-domstolens rättspraxis om undantag från europeiska 
upphandlingsregler inte uppfylldes, eftersom kontrollen över AVG inte liknar den som staden Köln 
har över sina egna avdelningar. I Wroclaw i Polen har staden ersatt sin kommunala service med 
ett antal privata entreprenörer.  
 



Avfallshanteringsföretag i Europa 
 

10/04/2006  Sida 8 av 15 

 
Rethmann (nu Remondis) har också förklarat att man förväntar sig europeisk lagstiftning som 
avreglerar sektorn: ”Jag är säker på att den avregleringen som sker i hela Europa även kommer att 
nå kommunal avfallshantering……..direktivet bör också innehålla en allmän definitionen av termen 
”återvinning”. De olika medlemsstaterna har olika åsikter om hur termen bör definieras. Trots det 
försöker parlamentet och kommissionen, med stöd av kommittér med experter från olika intresse-
grupper, att finna en gemensam lösning.” 
 
2.3 Förpackningar 
Bulgarien har gett licens till fyra ideella kooperativ att samla in och återvinna plast, glas, metall och 
pappersförpackningar i Bulgarien. (Februari 2005) Enligt det nya EU-direktivet, som trädde ikraft i 
februari, måste försäljare och producenter av förpackade varor samla in, transportera och åter-
vinna förpackningar. Företag i Bulgarien kan organisera insamling, transport och återvinning av 
uttjänta förpackningar själva eller via ett licensierat kooperativ. 
 
2.4 Konsekvenser för energin 
Europeiska direktiv har nu betydande konsekvenser, både för den brittiska marknaden för el och 
för avfallshantering. Storbritanniens Institution of Civil Engineers och en organisation för förnyelse-
bara energikällor (Renewable Power Association) publicerade en gemensam rapport som visar att 
det finns stor potential att förbättra energiproduktionen från avfall. Rapporten, Quantification of the 
Potential Energy from Residuals in the UK (Kvantifiering av potentiell energi från avfall i Stor-
britannien), drar slutsatsen att för vissa typer av avfall är det möjligt att producera upp till 17 
procent av den brittiska elproduktionen år 2020. Nästan 30 miljoner ton hushållssopor deponera-
des endast i England under 2003. Rapporten uppgav att över hälften av dessa sopor skulle kunna 
användas för att generera tillräckligt med kraft för att ge belysning åt 2 miljoner hushåll per år. Den 
största delen av detta avfall erkänns i EU:s lagstiftning som en källa för förnyelsebar energi. 
 
2.5 Problem med avfallshantering i nya medlemsstater 
En färsk rapport för LOGON-projektet (http://www.ceec-logon.net/reports/studies2004.htm - under 
ledning av Österrikes kommunförbund) identifierade problem i de nya medlemsstaterna som 
sammanfattades enligt följande: 
 
1. SAMHÄLLSSTYRNINGSproblem – det mest uppenbara problemet är bristen på kommunika-

tion. Lokala myndigheter kommunicerar sällan med varandra, har bristfällig intern samordning 
mellan kommunala avdelningar samt otillräckliga system för samråd med berörda lokala 
grupperingar. Dessa problem, om de inte kontrolleras, kommer att allvarligt att underminera 
arbetet med att genomföra miljölagstiftning och se till att den efterlevs.  

2.  FINANSIERINGSproblem – effektiv avfallshantering kostar och den kostnaden är i nuläget 
alltför hög för de flesta kommuner i Central- och Östeuropa. Avfallslagstiftningen (speciellt 
gällande skatter och avgifter) täcker inte kostnaden för att tillhandahålla avfallshantering av 
god kvalitet. Dessutom, trots att utländskt bistånd och investeringar strömmar in, framförallt 
från Europeiska unionen, blir största delen av dessa pengar kvar på central nivå. Resultat är 
att alltför lite pengar når ner till lokal nivå där behoven är störst.  

3.  KAPACITETSproblem – det råder en betydande resursbrist både på central och lokal nivå. 
Det leder till brist på personer som kontrollerar efterlevnad och genomförande, brist på 
sakkunskap, och framförallt brist på utbyte av goda erfarenheter. Det krävs mer insatser för 
att bygga upp kapacitet genom att stärka stödnät i hela Central- och Östeuropa.  

 
2.6 Överträdelser och förseningar 
Både Spanien och Irland har funnits vara skyldiga till att ha brutit mot ramdirektivet om avfalls-
hantering 75/442/EEG, ändrat av direktiv 91/156/EEG) genom att tillåta olaglig tippning. Grekland 
delgavs en formell underrättelse på grund av att man underlåtit att ta bort en olaglig soptipp på 
Kreta. År 2001 dömde domstolen Grekland till vite på 20 000 euro per dag på grund av samma 
soptipp. När Grekland hörsammade domen efter 21/2 år hade landet betalat över 18 miljoner euro i 
böter. (European Report April 13,16, 2005) 
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Storbritannien har ertappats med att olagligt försöka exportera kontaminerat hushållsavfall till Kina. 
De holländska tjänstemän som upptäckte lasten i Rotterdam säger att avfallsföretag runt omkring i 
Europa står i maskopi med varandra för att slippa betala allt högre avgifter för deponering och 
återvinning. (Guardian 7/4/2005) 
 
Även Storbritannien ligger 4 år efter med att genomföra direktivet om deponering av avfall. Man 
har nu infört ett system för att handla med tillståndsrätter för genomförandet. EU-medlemmarnas 
resultat när det gäller att genomföra unionens miljölagstiftning: Spanien ligger nästan längst ned på 
listan med 25 överträdelser eller fall där EU-direktiven inte har tillämpats, endast tillämpats till viss 
del eller felaktigt. Landet med sämst resultat är Frankrike med 38 överträdelser. 
 
2.6.1 Korruption 
Sita har anklagats för korruption i Belgien i samband med ett kontrakt för några år sedan. Det har 
även förekommit korruptionsskandaler i Tyskland och Portugal vid privatisering av avfallskontrakt.  
 
 
3. Sysselsättning 
De senaste diskussionerna om sysselsättning i sektorn har fokuserat på nya medlemsstater. Tre 
presentationer vid en konferens i Prag 2004 tog upp frågan. 
 
• I en presentation från EG om socioekonomiska effekter i de nya medlemsstaterna nämndes 

”stöd för sysselsättning i miljöindustrin (hundratusentals jobb inom avfallshantering)” 
(presentation av Otto Linher, Europeiska kommissionen, GD Miljö, Produktion, konsumtion 
och avfall, DGENV A.2 02/04/04 om utvidgningen och EU:s avfallspolitik: fördelar med att 
uppfylla kraven i kapitel 22 i gemenskapens regelverk) 

• En presentation av forskare från EG:s gemensamma forskningscentrum om utsikterna för 
sektorn ger mer precisa kalkyler (Evolution of waste generation and management in EU 
Accession Countries, Zheng Luo, Peter Eder Institute for Prospective Technological Studies 
(IPTS) Sevilla, Spanien http://ipts.jrc.cec.eu.int och http://www.jrc.cec.eu.int). Där gör man en 
”uppskattning av direkt sysselsättning: 50 000 till 80 000 jobb, ungefär 70% i blandad insam-
ling och 16% i deponering. Lite inom återvinning och separat insamling (i jämförelse med 
EU15).” Man presenterade även följande bild som visar två prognoser, båda visar hög syssel-
sättningstillväxt i avfallssektorn mellan 2000 och 2020. 
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Table 2.  GFC:s prognos om jobb inom avfallsåtervinning i nya medlemsstater 

 
 
En presentation av en forskare i Wroclaw omfattade en prognos för sysselsättningsskapande i 
Polen som verkar förutse ytterligare 1500 jobb år 2015. (Polsk strategi för kommunal avfallshante-
ring och läget i Europa, Ryszard Szpadt, Wroclaw University of Technology Workshop om 
integrerad avfallshantering & livscykelutvärdering, Prag, 2004) 
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Annexe 1. Övriga diagram med information om sektorns struktur och utveckling 
 
Chart B.  
Från Evolution of waste generation and management in EU Accession Countries, Zheng Luo, 
Peter Eder Institute for Prospective Technological Studies(IPTS,) Sevilla, Spanien   
http://ipts.jrc.cec.eu.int  and  http://www.jrc.cec.eu.int 
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3
4

JRC – Seville, 13.04.04

Municipal waste - current situation
Waste composition – AC12 details
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Other 136 86 53 49 138 99 37 3 9 128 80 95 121

Hazardous 4 5 4 1 5 3 3 0 3 4 3 4

Plastics 35 82 49 40 25 21 23 5 1 49 40 22 40

Metals 9 16 37 13 16 9 6 2 1 14 18 9 28

Glass 21 8 49 9 25 24 23 1 8 26 22 25 20

Paper / cardboard 35 194 90 87 75 39 62 7 1 53 58 41 72

Organic 159 289 127 145 170 105 155 295 71 143 120 117

BG CY CZ EE HU LV LT MT PL RO SK SI
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Chart C. Förutsebara konsekvenser av lagstiftningsförändringar 
 
  
 
 

 
 

Tabell - Huvudsakliga förväntade förändringar i kommunal sopförbränning  

 RUBRIK:   
kommer att 
minska  kommer att öka  neutralt 

A
vf

al
ls

-
flö

de
 

Deponering 
Förbränning med 
energiutvinning 

Förbränning 
utan 
energiutvinning Kompostering Återvinning 

T
ot

al
t 

Högre produktivitet och 
BNP samt nya 

konsumtionsmönster 
kommer troligen att leda till 

högre avfallsflöden 
Föranslutnings- och 
gemenskapsmedel 

tillgängliga för att bygga 
deponier 

Främjas av politiken för 
förnyelsebar energi, 

avfallsförbränningsdirektivet, 
deponeringsdirektivet, men 

konkurrens om 
materialflöden med 

återvinning och 
kompostering  

Man kommer att 
föredra förbränning 
med energiutvinning 
Vissa av befintliga 

anläggningar 
kommer att stängas, 
eftersom det inte är 
ekonomiskt lönsamt 
att uppgradera dem 

för att uppfylla 
gällande normer 

Förbud mot att 
deponera biologiskt 
nedbrytbart avfall 

kommer att öka behovet 
av kompostering 

Förpackningsdirektivet 
kommer att främja 

återvinning. Nya mål 
har ännu inte 

fastställts. 

O
rg

an
is

kt
 

Minskning av biologiskt 
nedbrytbart avfall med 75% 
(2004), 50% (2007), 35% 

(2014) i förhållande till 
basåret enligt 

deponeringsdirektivet, 
andra tidsfrister för 

utvidgningsländerna 

Konkurrens  för avfallsström 
med kompostering  

 

Förbud mot att 
deponera biologiskt 
nedbrytbart avfall 

kommer att öka behovet 
av kompostering 

 

Pa
pp

er
/ 

ka
rto

ng
 

Uppnådda återvinningsmål 
kommer att leda till 

minskning av 
avfallsmängden som går till 

deponier 

Konkurrens för avfallsström 
med återvinning  

Konkurrens för 
avfallsström med 

återvinning!!!! 
 

Förpackningsdirektivet 
kommer att främja 

återvinning. Nya mål 
har ännu inte 

fastställts. 

G
la

s 

Uppnådda återvinningsmål 
kommer att leda till 

minskning av 
avfallsmängden som går till 

deponier 

Uppnådda återvinningsmål 
kommer att leda till 

minskning av 
avfallsmängden som går till 

förbränning 

Uppnådda 
återvinningsmål 

kommer att minska 
avfallsmängden som 
går till förbränning 

Förpackningsdirektivet 
kommer att främja 

återvinning. Nya mål 
har ännu inte 

fastställts. 

M
et

al
le

r 

Uppnådda återvinningsmål 
kommer att leda till 

minskning av 
avfallsmängden som går till 

deponier 

Uppnådda återvinningsmål 
kommer att leda till 

minskning av 
avfallsmängden som går till 

förbränning 

Uppnådda 
återvinningsmål 

kommer att minska 
avfallsmängden som 
går till förbränning 

Förpackningsdirektivet 
kommer att främja 

återvinning. Nya mål 
har ännu inte 

fastställts. 

Pl
as

t 

Uppnådda återvinningsmål 
kommer att leda till 

minskning av 
avfallsmängden som går till 

deponier 

Uppnådda återvinningsmål 
kommer att leda till 

minskning av 
avfallsmängden som går till 

förbränning 

Uppnådda 
återvinningsmål 

kommer att minska 
avfallsmängden som 
går till förbränning 

Förpackningsdirektivet 
kommer att främja 

återvinning. Nya mål 
har ännu inte 

fastställts. 

Fa
rl

ig
t 

av
fa

ll
 

Mycket farlig avfall 
förbjuds i 

deponeringsdirektivet 

förbjuds i kommunal 
sopförbränning 

förbjuds i kommunal 
sopförbränning 

IN
T

E
 M

Ö
JL

IG
T

 
 

 

 



Avfallshanteringsföretag i Europa 
Bilaga 1 

 

10/04/2006  Sida 14 av 15 

Chart D. Integrerad verksamhet: från Veolia Environnement 
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Annexe 2. Sammanfattning av EU:s avfallslagstiftning 
 
Från http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/s15002.htm  

 
ALLMÄNT RAMVERK 

• Deponering av avfall  
• Ramdirektiv om bortskaffande av avfall  
• Strategi för att förebygga och återvinna avfall  
• Genomförande av avfallslagstiftning  
• Statistik över avfallshantering  
• Återvinningsindustrins konkurrenskraft  
• Övervakning och kontroll av gränsöverskridande avfallstransporter  
• Integrerat förebyggande och minskning av föroreningar: IPPC-direktivet  

 
http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/l11022.htmSPECIFIKT  AVFALL  

• Förpackningar och förpackningsavfall  
• Hantering av avfall från utvinningsindustrin  
• Bortskaffande av PCB och PCT  
• Bortskaffande av uttjänta batterier och ackumulatorer  
• Omhändertagande av spilloljor  
• Uttjänta fordon  
• Avlägsnande och omhändertagande av övertaliga offshoreanläggningar för olja och gas  
• Användning av avloppsslam i jordbruk  
• Miljöproblem med PVC  
• Avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning  
• Titaniumdioxid  
o Bortskaffande  
o Övervakning och kontroll  
o Program för att minska föroreningar  

 
AVFALLSFÖRBRÄNNING 

• Avfallsförbränning  
• Förbränning av farligt avfall  
• Förbränningsanläggningar  
• Nya förbränningsanläggningar  

 
FARLIGT AVFALL 

• Kontrollerad hantering av farligt avfall  
• Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transport av riskavfall  

 
RADIOAKTIVT AVFALL OCH RADIOAKTIVA ÄMNEN 

• Övervakning av radioaktivt avfall: övervakning och kontroll  
• Transport av radioaktiva ämnen  
• Läge 1999 och framtidsutsikter för hantering av radioaktivt avfall  
• Hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall 


