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Här börjar förvandlingen
Sysavs avfallsanläggningar för sortering, 
återvinning och deponering
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Från avfall till råvara

Avfall som kommer till Sysav måste bearbetas, sorteras, lagras  
och ibland deponeras. Detta sker vid våra avfallsanläggningar, belägna  
i olika delar av södra Skåne. Där pågår en mängd olika aktiviteter,  
till exempel kompostering, sortering av grovavfall, flisning av trä, 
omlastning med mera. 

Anläggningarna anlades från början för deponering av avfall, det vill 
säga för att lägga avfallet på tipp som en slutlig förvaring. Nu är det 
bara en liten del av avfallet som deponeras, och det sker på två av 
avfallsanläggningarna.

Sysav har även andra typer av anläggningar för behandling av avfall från 
hushåll och verksamheter i södra Skåne. För att på bästa sätt ta vara 
på avfallet som en resurs används en kombination av behandlings-
metoder. Där ingår avfallsförbränning med energiutvinning, biologisk 
behandling, återanvändning, olika former av materialåtervinning, 
hantering av farligt avfall och deponering.
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Våra anläggningar

Sysav har fyra avfallsanläggningar och en avfalls station 
spridda över Sysavregionen. Här sker behandling, sorte-
ring och omlastning av avfall. På två av anläggningarna 
deponeras även avfall.

Spillepengs avfallsanläggning
Spillepengs avfallsanläggning norr om Malmö är en 
konstgjord halvö som sträcker sig en bit ut i Öresund. 
Särskilt för Spillepeng är att det finns anläggningar för 
bränsleberedning och slaggsortering samt lager för 
brännbart avfall. Här finns även regionens deponi för 
farligt avfall och en deponi för vanligt avfall. Anlägg ningen 
har ett rikt fågelliv med bland annat en stor boplats 
för backsvalor. I anslutning till  anläggningen finns både 
industriområden, ett rekreationsområde och ett  
naturreservat.

Trelleborgs avfallsanläggning
Trelleborgs avfallsanläggning ligger i västra Trelleborg. 
Tyngdpunkten i verksamheten ligger på omlastnings
stationen samt sorteringen av blandat avfall. På anlägg
ningen finns en förbehandlingsanläggning för insamlat 
lakvatten. Delar av anläggningen har återställts till ett 
rekreationsområde och angränsar till Albäcksskogen. 

Lunds avfallsstation
Lunds avfallsstation ligger på Gunnesbo i Lund, granne 
med anläggningens största avfallslämnare, Lunds 
 renhållningsverk. På anläggningen omlastas avfall för 
att effektivisera transporterna. Brännbart avfall, mat
avfall, förpackningar och tidningar är några avfallsslag 
som har egna fack eller andra utrymmen på omlast
ningsstationen.

Hedeskoga avfallsanläggning
Hedeskoga avfallsanläggning utanför Ystad ligger med 
utsikt över slätten. Tillverkningen av  anläggningsjord, 
sortering av blandat avfall, omlastning av avfall, samt 
deponering av avfall är de centrala  delarna i verksam
heten. På anläggningen iordningställs nya ytor för att 
klara av deponeringen framöver. Lakvattenbehand
lingen sköts till största delen lokalt   i ett markväxt
system. Hedeskoga avfallsanläggning  ligger i ett 
 intressant naturområde och Skåneleden passerar  
i närheten.

Måsalycke avfallsanläggning
Måsalycke avfallsanläggning ligger vackert 
inbäddad i skogen utanför S:t Olof i 
 Simrishamns kommun. Tyngdpunkten i 
verksamheten ligger på omlastning av 
 avfall samt sortering av blandat avfall.   
Allt uppkommet lakvatten hanteras lokalt 
på anläggningen. Under de kommande 
åren kommer mycket arbete att läggas  
på avslutning och efterbehandling av den 
gamla deponin. Inom anläggningen, som 
till största delen omfattar skog, finns ett 
flertal av skogsvårdsstyrelsen utpekade 
nyckelbiotoper.
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Bilden visar vilka aktiviteter 
som pågår på Sysavs avfalls 
anläggningar, men föreställer 
inte någon enskild anläggning. 
Vissa av aktiviteterna före
kommer bara på en del av  
anläggningarna. 

 1. Våg

 2. Omlastningsstation

 3. Sortering av grovavfall

 4.  Sortering och lagring av 
sten, grus och betong

 5. Slaggsortering

 6. Ytor för säsongslagring 
  av brännbart avfall

 7. Rening av lakvatten 

 8. Flisning av trä

 9. Biologisk behandling av  
  förorenad jord

 10. Kompostering av  
  trädgårdsavfall

 11. Deponi för vanligt avfall

 12.  Deponi för farligt avfall

 13 Uppsamling av deponigas

Vad händer på en avfallsanläggning?
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Avfall sorteras för maximal återvinning 
Till avfallsanläggningarna kommer grovavfall som inne-
håller olika material från företag och Sysavs återvinnings-
centraler. Med hjälp av maskiner utrustade med gripklor 
sorteras avfallet i olika fraktioner, till exempel metall, trä, 
gips, brännbart avfall och avfall som måste deponeras. 
För att maximera återvinningen kan maskinerna också 
ta isär föremål som består av olika material. Cirka 90 
procent av avfallet som sorteras återvinns som material 
eller energi. Övriga tio procent deponeras.

Flisning
Utsorterat trä bearbetas för att kunna användas som 
bränsle. På avfallsanläggningarna lagras och flisas träet, 
som sedan kan användas i biobränslepannor. Rent, 
 omålat trä kan eldas i princip i alla biobränslepannor, 
medan användningen av målat trä är mer begränsad.

Slaggsortering
På Spillepengs avfallsanläggning sorteras slagg 
från Sysavs avfallskraftvärmeverk. Slaggen inne
håller avfall som inte förbränts i pannan, till 
 exempel grus, porslin, glas och metall. Genom 
att köra slaggen genom en stor sorterings
maskin kan de olika materialen tas tillvara. 
Dessa delas upp i fyra material som kan användas 
igen – slaggrus, magnetiskt skrot, icke magnetiskt 
skrot och en brännbar rest – samt en mindre 
del som behöver deponeras. Den största delen 
av slaggen, cirka 90 procent, blir slaggrus. Gruset 
kan  användas vid anläggningsarbeten. 

Tack vare att grovavfallet sorteras 
kan det tas tillvara som material 
och energi.

Trä flisas för att kunna användas 
som bränsle i biobränslepannor.
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Trädgårdsavfall komposteras
Sysav tar emot stora mängder park- och trädgårdsavfall. 
Tjocka grenar och stammar flisas och används som bio-
bränsle, medan det gröna materialet komposteras i så 
kallade madrasser eller strängar. Madrasskompostering 
innebär att avfallet krossas grovt och läggs upp i stora 
högar, madrasser. Komposteringen pågår i tre år och 
under den tiden vänds trädgårdsavfallet med grävskopa 
två gånger för att syre ska komma in i materialet. Vatten 
tillförs vid behov och temperaturen kontrolleras. Inne  
i en aktiv kompost kan temperaturen vara 70 grader. 
Strängkompostering innebär att trädgårdsavfallet i  
stället läggs upp i långa strängar. Denna metod går  
snabbare men kräver mer arbete med maskiner. 
 När komposten är klar siktas den och säljs i lösvikt 
eller uppblandad till plantjord i säck. 

Biologisk behandling av förorenad jord
På ett par av Sysavs avfallsanläggningar behandlas 
 förorenad jord på biologisk väg. Jorden innehåller olja 
eller andra föroreningar som bekämpningsmedel eller 
lösningsmedel.
 Den biologiska behandlingen innebär att man ger 
de mikroorganismer som finns i jorden en bra livsmiljö 
så att de kan bryta ner föroreningarna till ofarliga  
ämnen. Praktiskt går det till så att jorden tillförs näring  
i form av flytande konstgödsel. Blandningen läggs ut  
i strängar. Här ligger jorden så lång tid som behövs,  
omkring ett halvår, och tillförs hela tiden luft. Efter  
behandlingen kan jorden återanvändas och på så sätt 
sparas resurser i form av rena massor.

Ett rikt djurliv
Fåglar av många arter, rävar, rådjur och till och med 
vildsvin kan man möta på Sysavs avfallsanläggningar. 
Natur och avfallshantering samexisterar på ett bra 
sätt. På Spillepengs avfallsanläggning finns till exempel 
en av Skånes största kolonier av backsvalor. Det rika 
fågellivet på  Spillepeng har gett  upphov till ett sam   
a rbete mellan Sysav och Skånes  ornitologiska förening 
som tillsammans bildat stiftelsen Fågelskydd Spillepeng.

Trädgårdsavfall komposteras i 
 stora madrasser. En gång om året 
vänds komposten med grävskopa 
så att den syresätts. Den färdiga 
komposten siktas och används för 
tillverkning av plantjord och 
 anläggningsjord av hög kvalitet.

Trädgårdsavfallet kommer till exempel 
från återvinningscentralerna.

Även förorenad jord kan behandlas 
biologiskt. Mikroorganismer som 
finns naturligt i jorden bryter här ner 
föroreningar som olja, bekämpnings-
medel och lösningsmedel. Jorden 
 används bland annat på avfallsanlägg-
ningarna.
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Så lite som möjligt deponeras
Avfall som inte kan materialåtervinnas, behandlas biolo-
giskt, förbrännas med energiutvinning eller på annat sätt 
nyttiggöras måste deponeras. Deponering är helt enkelt 
en slutförvaring av avfall. På två av Sysavs avfallsanlägg-
ningar finns möjlighet att deponera avfall: Hedeskoga 
avfallsanläggning utanför Ystad och Spillepengs avfalls-
anläggning i Malmö. På övriga avfallsanläggningar har 
 deponeringen avslutats på grund av skärpta miljökrav 
och minskat deponeringsbehov. 
 Av allt avfall som kommer till Sysav och Sysavs 
 dotter- och intressebolag är det bara cirka fyra procent 
som deponeras. På Sysav pågår hela tiden arbetet med 
att minimera deponeringen, bland annat genom att 

 utveckla nya metoder för återvinning och att ta tillvara 
allt fler typer av material. 
 En del av det som deponeras är rester från annan 
behandling, till exempel avfall som sorterats ut av gräv-
maskinister och deponirester från sorteringen av slagg. 
Eftersom det finns strikta regler för vad som får depo-
neras måste kunder som lämnar avfall till deponi redo-
visa vad det innehåller. Sysavs personal är också när-
varande när avfallet lämnas på deponierna.
 Sysav har deponier för både farligt och icke farligt 
avfall. Exempel på farligt avfall som deponeras är för-
bränningsrester och eternit. Det deponerade avfallet 
täcks regelbundet med till exempel jordmassor eller 
slaggrus. 

Gas som bildas tas tillvara
När avfall som innehåller organiskt material, till exem
pel matrester, täcks över skapas en syrefri miljö där 
det bildas deponigas. Deponigasen består till stor del 
av den energirika gasen metan, som också är en stark 
växthusgas. Gasen samlas upp genom ledningar som 
lagts i avfallet och används sedan för energiproduk
tion. Numera läggs inte organiskt avfall på deponi utan 
behandlas på annat sätt. Deponigasen fortsätter dock 
att bildas i det gamla avfallet under många år.

På Hedeskoga avfallsanläggning 
har nya, moderna deponeringsytor 
ställts i ordning.

Så här kan en modern deponi se 
ut i genomskärning då den har 
avslutats och täckts över. Avfallet 
är då inneslutet i ett skal som 
för hindrar läckage av ämnen till 
omgivningen. Hur hög den avslu-
tade deponin blir varierar och 
beror på lokala förutsättningar.

Matjord

Schaktmassor

Makadam

Tätskikt, t ex bentonitmatta

Jord

Schaktmassor

Avfall

Makadam

Dräneringsledningar
Tätskikt, t ex plastmatta

Tätande lera

Ca 15 m
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Avfall lastas om för effektiva transporter
I Malmö har Sysav ett avfallskraftvärmeverk och en för-
behandlingsanläggning för matavfall. Brännbart avfall och 
matavfall som samlas in i andra delar av Skåne lastas om 
på avfallsanläggningarna i Ystad, Trelleborg, S:t Olof och 
Lund, där man använder stora containrar för att trans-
porterna ska bli effektivare. 

Brännbart avfall lagras tills kylan kommer
Under sommarhalvåret är behovet av fjärrvärme mindre, 
och därmed förbrukas mindre avfall i Sysavs avfallskraft-
värmeverk. Brännbart avfall lagras därför på Spillepengs 
avfallsanläggning tills kylan kommer. Avfallet läggs på 
marken och packas med kompaktorer. 

Bränsleberedning
Avfall som är vått och rinnigt, liksom avfall som 
är torrt och finfördelat, kan vara svårt att 
 förbränna i Sysavs avfallskraftvärmeverk. På 
Spillepengs avfallsanläggning blandas och 
 bearbetas därför olika typer av svårbehandlat 
avfall. Resultatet blir ett användbart bränsle 
som används till energiproduktion i avfalls
kraftvärmeverket.

Lunds avfallsstation 
På avfallsstationen i Lund omlastas brännbart  
avfall och packas samman i containrar med 
hjälp av komprimatorer. Containrarna med sin 
last transporteras till Sysavs avfallskraftvärme
verk i Malmö för förbränning med energiutvin
ning. Till avfallsstationen kommer också mat
avfall från närområdet och lastas om i container 
för transport till Sysavs anläggningar i Malmö. 
Även annat återvinningsmaterial, som tidningar 
och förpackningar av glas, plast och metall, 
mellanlagras och lastas om på avfalls stationen.

Här lagras brännbart avfall som 
ska användas som bränsle under 
den kalla delen av året. Avfallet 
packas samman och täcks sedan 
över med till exempel jord.

Brännbart avfall som lämnats på 
Måsalycke avfallsanläggning har  
lastats om i rymliga containrar för 
att transporteras till avfallskraft-
värmeverket i Malmö.
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Lakvattenhantering
Regn och snö faller över avfallsanläggningarna och innan 
vattnet lämnar området måste det renas, annars skulle 
det kunna föra med sig föroreningar. Vatten som har 
 varit i kontakt med avfall kallas för lakvatten. Det kan 
innehålla olika förorenande ämnen, till exempel kväve 
och olika metaller. Om kvävet kommer ut i hav, sjöar 
 eller vattendrag  bidrar det till övergödning.
 Det finns olika sätt att rena lakvatten från kväve   
och flera av dem innebär att man använder naturliga 
processer. På Hedeskoga och Måsalycke avfallsanlägg-
ningar renas till exempel en del av lakvattnet genom 
bevattning av energiskog. Kvävet tas upp av trädens 
stammar som sedan skördas och används som bränsle.

Lakvattnet samlas upp  
i dammar innan det renas.

Miljökontroller
Avfallshanteringen ska påverka den omgivande miljön 
så lite som möjligt. Därför görs regelbundna provtag-
ningar på grundvatten och vattendrag i närheten av 
 avfallsanläggningarna. Provtagningarna görs enligt ett 
kontrollprogram som beslutats av en tillsynsmyndighet, 
vanligtvis länsstyrelsen. Vid onormala händelser eller 
 förändringar i verksamheten sker samråd med tillsyns-
myndigheten.

Provtagningar görs på lakvattnet  
och på grundvatten och vattendrag  
i närheten av avfallsanläggningarna.
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Spillepeng föddes ur havet
Spillepeng är den enda avfallsanläggning i  Sverige som 
byggts genom en invallning i havet. Halvön byggdes 
 under 1990-talet i tre etapper med återanvänt material 
från andra stora mark- och anläggningsarbeten. Vallens 
olika lager av ler morän, geotextil, sten och stenblock 
gör vallen tät och hållfast. Eftersom botten på avfalls-
anläggningen ligger två-tre meter under havsytans nivå 
är vattentrycket mot vallens  utsida högre än trycket 
 inifrån. Därför kan  vatten från deponin inte komma  
ut  i havet. 

Spillepeng är en konstgjord halvö 
som byggdes under 1990-talet. 


