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Oron kring klimatet har fortsatt vara en 
stor global fråga under hela 2019 och 
kommer att så vara under en lång tid 
framöver. En oro som jag delar i flera 
avseenden, men det bästa vi kan göra 
är att agera. Därför är jag stolt över att 
vara en del av Sysav, en plats där vi gör 
skillnad för klimatet och ständigt strävar 
efter att bli bättre.

Vår förhoppning är att invånare och 
företag i våra kommuner vill fortsätta 
resan med att skapa världens mest 
hållbara region tillsammans med oss. En 

region där vi framöver producerar och 
konsumerar ännu mer hållbart och är 
ännu bättre på att sortera vårt avfall, så 
att det som går till förbränning endast är 
sådant vi inte kan återvinna på annat sätt.

Sysav är inte längre slutstationen för 
avfall. Vi är startskottet på något nytt och 
vi ska visa vägen där andra tvekar. Vi vill 
snacka lite mindre om det som behöver 
göras och istället göra ännu mer.

Peter Engström  
vd och koncernchef Sysav

VD HAR ORDET | SYSAV 2019
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Resultat efter 
finansiella poster 71 400 tkr

Årets omsättning 
koncernen 1 008 500 tkr

Vi höll värmen med återvunnen energi 
– 60 procent av fjärrvärmen i Malmö  
och Burlöv kommer från Sysav 60 %

Vi återvann 98,4 procent av det avfall vi 
tog emot till nytt material och energi 98,4 %

Antal besök på 
återvinningscentralerna 2 182 500 st

SYSAV 2019 | ÅRET SOM GÅTT
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SYSAVS 
ÄGARKOMMUNER:

Burlöv

Kävlinge

Lomma

Lund

Malmö

Staffanstorp

Svedala

Trelleborg

Vellinge

Ystad

Skurup

Sjöbo

Simrishamn

Tomelilla

VISION 
Sysav bidrar till att skapa världens mest 
hållbara region, för denna och kommande 
generationer.

AFFÄRSIDÉ
Sysav skapar värde för samhälle och kunder 
genom hållbar resurs- och avfallshantering.

KÄRNVÄRDEN
Trygga kunder genom kvalitet och service.

Ditt och mitt Sysav

14 skånska kommuner äger Sysav. Kommunerna är 
Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Simrishamn, 
Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, 
Trelleborg, Vellinge och Ystad. 

I samverkan med ägarkommunerna ansvarar Sysav 
för att avfallet från regionens hushåll tas om hand, åter-
vinns och behandlas på bästa sätt. Genom dotterbolaget 
Sysav Industri AB hanteras också avfall från företag samt 
andra regioner och länder. Med sin kärnverksamhet och 
sina utbildnings- och informationsinsatser är Sysav en 
stark aktör på marknaden som bidrar till ett mer hållbart 
samhälle.

Efter en upphandling som genomfördes under 2016, 
har Sysav från och med 2017 till och med 2025 tagit över 
insamlingen av hushållsavfall i tre av ägarkommunerna: 
Lomma, Svedala och Kävlinge.

Verksamheten startade 1974 och Sysavkoncernen har 
idag drygt 330 anställda.

OM SYSAV | SYSAV 2019
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UNDER 2019  
OMHÄNDERTOG VI:

• 887 100 ton avfall

• Av detta var 65 100 ton matavfall

• Farligt avfall uppgick till 41 500 ton

•  Återvinningscentralerna tog emot  
181 600 ton avfall

UNDER 2019 FÖRÄDLADE  
OCH ÅTERFÖRDE VI:

•  98,4 procent av det sorterade avfallet 
återvanns som material och energi

•  1,6 procent deponerades för säker 
förvaring

•  Sysavs energiåtervinning bidrog med 
60 procent av fjärrvärmen i Malmö 
och Burlöv

•  Av matavfallet producerades  
50 600 ton slurry som blev biogas 
motsvarande 3,3 miljoner liter bensin

•  169 500 säckar plantjord såldes på 
våra återvinningscentraler

SYSAV SKAPAR INSIKT

•   Vi samarbetar på många arenor 
– både regionalt, nationellt och 
internationellt – inom forsknings-
projekt och på högskolor och 
universitet

•   Vi arbetar med andra aktörer för  
att förebygga mängden avfall

•  Under 2019 tog vi emot närmare  
4 400 personer på studiebesök och 
träffade drygt 3 200 skolelever.

SYSAV 2019 | VÄRDEKEDJA

Värdekedjan
Vår kärnverksamhet och det värde vi skapar

Vi gör det lätt att göra rätt och
omhändertar ert avfall Vi förädlar avfall till resurser med effektiv

teknologi och innovativa lösningar

Vi avgiftar kretsloppet

Vi utbildar, ger råd och
samarbetar kring hållbar

produktion och konsumtion

Vi levererar återvunna
resurser av rätt kvalitet

Hållbar resurshantering
VÅRT UPPDRAG:

SAMHÄLLE

• Källsortering
• Insamling
• Logistik
• Avfallssortering
• Återvinnings-
   centraler

• Kundrådgivning
• Utvecklingsprojekt
• Studiebesök
• Information
• Utbildningar

• Metaller
• Textil
• Mineraler
• Plast
• Papper
• Trä
• Energi
• Jordprodukter
• Näringsämnen

• Återbruk
• Materialåtervinning
• Biologisk behandling 
 Energiåtervinning

• Rökgasrening
• Vattenrening
• Destruktion
• Hantering av farligt avfall
• Deponering
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FARLIGT AVFALL | SYSAV 2019

Farligt avfall
Sysav har en godkänd anläggning 
för att ta emot farligt avfall. Här 
sorteras avfallet och en bedömning 
görs huruvida Sysav kan ta hand om 
avfallet eller om det måste skickas 
vidare till andra anläggningar för 
vidare hantering.

Det farligt avfallet hanteras på olika sätt. De van-
ligaste metoderna är återvinning, förbränning 
med energiutvinning, neutralisation, deponi 
och separationsmetod som kallas kryo-malning.

Exempel på farligt avfall i hushållen:

Nagellack

Elektronik

Lampor / ljuskällor

Leksaker med inbyggda batterier

Eltandborstar

Färgrester

Bekämpningsmedel

Rengöringsmedel

Exempel på farligt avfall inom industrin:

Färgrester

Lim

Lösningsmedel

Spillolja

Syror / baser

Småbatterier

Bilbatterier

Oljefilter

Elavfall

Förorenat vatten

Här kan hushållen lämna in farligt avfall:
Återvinningscentralerna
Samlaren
Farligt avfall-bilen

Totalt mängd insamlat farligt  
avfall via Samlaren 2019

Ungefär 143 200 glödlampor och ca 193 700 
stycken småbatterier samt 5 400 kg smått elavfall. 

 21600 kg

Total mängd mottaget  
farligt avfall till koncernen
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Återanvändning
Vid återanvändning används en 
produkt på nytt, vilket bidrar till 
stora miljö- och energivinster. Sysav 
medverkar i projekt som uppmuntrar 
till att man ger bort, säljer eller 
reparerar gamla prylar.

Ännu mera återbruk! 
Går det att ytterligare effektivisera återbruket 
och resursanvändningen vid återvinnings- 
centralerna?

Det var med den frågeställningen som Sysav 
hösten 2019 testade nya koncept på återvin-
ningscentralen i Norra hamnen, allt som ett 
delresultat av Vinnovaprojektet Delad energi 
är dubbel energi.

Det innebar att personal på återvinningscen-
tralen tog hand om insamlandet av material för 
återbruk i ett återbrukshus eller vid en sluss där 
man gjorde en första sortering. Detta skickades 
sedan vidare till ett centrallager för ytterligare 
sortering och fördelning av material till olika 
aktörer. De prylar som ansågs kunna säljas i 
befintligt skick gick till Björkåfrihet, den ideel-
la frivilligorganisation som annars bemannar 
återbrukshuset.

De prylar, möbler och material som däremot 
inte klarade detta kunde beställas av andra 
återbruksaktörer och upcyclas, det vill säga får 
ett högre ekonomiskt värde genom reparation 
eller ny design.

Nytt liv åt  
slängda prylar
Det är inte alla kasserade prylar som kan säljas 
på second hand-marknaden. 

Men konstnärskollektivet OneOFonE ger 
även dessa prylar nytt liv i pilotprojektet 
Upsyched. På STPLN i Västra Hamnen i Malmö 
visade de under en dag i vintras upp återbruks-
konst, bjöd på workshops, diskussionslekar och 
kreativa aktiviteter för barn och arrangerade 
klädbyte och återbruksutställningar.

Projektet har gjorts i samarbete med Sysav 
för att visa på potentialen i det som annars skul-
le blivit avfall genom att att skapa nytt värde för 
materialen och ge dem en ny unik design.

Projektet är en del i det större projektet 
Delad energi är dubbel energi som finansieras 
av Vinnova och syftar till att genom symbios 
främja cirkulära flöden genom att öka samar-
betet mellan olika verksamheter, företag och 
kommuner för hållbar resurshantering.
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Återvinning handlar om att sortera olika material för sig, så 
att det går att göra nya saker av dem. Sysav bidrar genom att 
skapa system och samarbeten för att återvinna bland annat 
trä, metall, glas och plast. Allt med syftet att spara stora 
mängder energi, som annars hade gått åt till nytillverkning.

Materialåtervinning 

Textilsortering – med automatik

Efter fyra års utvecklingsarbete 
bygger Sysav nu världens första  
automatiska storskaliga sorterings-
anläggning för textil. SIPTex visar 
vägen mot ett framtida cirkulärt 
textilflöde.

Kläder och textil har på senare år allt tydligare 
framstått som en stor outnyttjad potential för 
återvinning. Av de 120 000 ton textil som säljs i 
Sverige årligen återvinns bara fem procent och 
klimatpåverkan är stor.

Det är bakgrunden till att IVL Svenska 
Miljöinstitutet tillsammans med bland annat 
Sysav, Gina Tricot, H&M, Naturvårdsverket och 
Human Bridge 2015, drog igång ett forskningspro-
gram kallat SIPTex, svensk Innovationsplattform 
för Textilsortering. Projektet fick stöd av Vinnova 
och en pilotanläggning i Avesta byggdes upp – 
med lyckat resultat.

Bygget av den nya fullskaliga sorteringsanlägg-
ningen för textil började planeras under 2019 och 
driftsstart är planerad till sommaren 2020, berättar 
Anders Persson, vd för Sysav Utveckling AB.

– Vi konsumerar idag enorma mängder klä-
der och textil och det är bara en bråkdel som 

återanvänds och fem procent som återvinns. 
Stora mängder textil blir fyllnadsmaterial eller el-
das upp och det är den fraktionen vi är ute efter. 
När vi nu kan sortera materialet på ett bra sätt 
så kan vi lägga ytterligare en bit i pusslet för att 
i framtiden kunna återvinna fibrer till ny textil.

I dagsläget sorteras insamlad textil för hand, 
vilket är väldigt resurskrävande. Det är dess-
utom svårt att göra så att textilen sedan passar 
för fiber-till-fiberåtervinning, vilket krävs för att 
gamla textiler ska kunna bli till nya.

I nästa steg i projektet kommer den manuellt 
sorterade textilen att gå igenom en nära-infraröd 
och visuell spektroskopi för att skilja de olika 
materialen åt. Kapaciteten är beräknad till cirka 
16 000 ton textil per år. SIPTex blir en unik an-
läggning som visar vägen framåt och bidrar till 
ett framtida cirkulärt textilflöde.
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Restavfall för energiåtervinning

Det avfall som Sysav tar emot som inte kan återanvändas 
eller materialåtervinnas kan istället förbrännas för att på  
så sätt omvandlas till värdefull energi. Tack vare Sysavs 
optimerade drift och avancerade rökgasrening i avfallskraft- 
värmeverket reduceras den negativa miljöpåverkan.

Införsel av avfall – bra för klimatet och kunderna

Genom att ta emot avfall från kunder i andra länder 
bidrar Sysav till att minska klimatpåverkan.

Det avfall som Sysav tar emot som inte kan 
återanvändas eller materialåtervinnas kan is-
tället förbrännas för att på så sätt omvandlas 
till värdefull energi. Tack vare Sysavs opti-
merade drift och avancerade rökgasrening i 
avfallskraftvärmeverket reduceras den negativa 

miljöpåverkan. Införseln av avfall har flera för-
delar. En av dem är att det annars hade depone-
rats i ursprungslandet, vilket innebär en större 
klimatpåverkan. Dessutom kan Sysav leverera 
värme och inte minst el till den egna regionen 
utan att ta andra naturresurser i anspråk.

Externt levererat 2019 (MWh)

1 464 700

189 500

Värme:

El:

2017 2018 2019

Andel deponerat avfall

2,8% 1,6%2,4%

ENERGIPRODUKTION, TOTAL ELPRODUKTION 
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Samhällsengagemang

Sysav kan inte på egen hand bidra till att skapa världens mest 
hållbara region, för denna och kommande generationer.
Därför vill vi stötta och dela med oss av kunskap till projekt 
och aktiviteter som strävar efter samma mål.

Peppade unga 
entreprenörer

Sysavs miljöpedagog Ann Nerlund var en av 
föreläsarna när Ung Företagsamhet drog igång 
UF-året den 19 september. Inför en publik på 2 
500 personer i Kristianstad Arena – bland dem 2 
000 gymnasieelever – pratade Ann Nerlund om 
cirkulärt företagande, att jobba uppströms och 
om vikten av att tänka hållbart i alla led.

– Hållbarhet ska vara kärnan i verksamheten. 
Affärsidén måste alltså vara hållbar i grunden 
och inte göra skada som man sedan försöker 
kompensera genom att till exempel plantera 
träd. Det går alltså inte att säga förlåt till plane-
ten, säger Ann Nerlund.

Hon lyfte sedan fram UF-företaget Rawstraw 
som ett gott exempel. De tillverkar sugrör av 
skånsk råghalm och vann bland annat Årets 
hållbara företag, en priskategori som Sysav är 
värd för, i samband med regionfinalen i Skåne 
i våras. De vann därefter pris som Årets UF-
företag under SM i Ung Företagsamhet.

Sysav + Malmö Opera  
= sant
Sysav och Malmö Opera har inlett ett samarbete 
för att minska operahusets klimatavtryck. 

– Malmö Opera kontaktade oss och frågade 
om vi ville bli deras hållbarhetspartner. Det såg 
vi som en kul utmaning: att införa miljötänk 
utan att kompromissa med konstnärlig höjd, 
säger Sysavs vd Peter Engström. 

En bärande del i samarbetet är införandet 
av konceptet Gröna cirkeln som ska öka återan-
vändningen av rekvisita och dekor. 

Totalt träffade vi 12 901

Antal besökare på  
Sysavs anläggningar 4 373

Antal besökare på  
externa föreläsningar 2 648

Antal skolelever och  
studenter som har utbildats 3 240

Antal besökare  
på olika events 2 640

DEN PEDAGOGISKA 
VERKSAMHETEN 2019 
(Antal personer)
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Sysavs systematiska miljöarbete ska säkerställa 
att lagar följs och att miljörisker förebyggs och 
minimeras. Men det handlar också om att maxi- 
mera miljönyttan – nu och i framtiden.

Ett väl fungerande miljöarbete grundar sig i 
att det finns kunskap och kompetens för att ta 
rätt beslut i verksamheten. Och det finns det på 
Sysav. Förutom en central miljöenhet så finns 
miljöexpertis inom miljöområdet på många håll 
inom organisationen.

– Det är både stora och små beslut som ska 
fattas dagligen och som stöd i den pågående pro-
cessen har vi ett systematiskt arbetssätt. Syftet 
är att vi ska följa lagar och krav, förebygga och 
minimera våra miljörisker men också att välja 

rätt väg framåt för att öka miljönyttan, berättar 
miljö- och hållbarhetschef Magnus Pettersson.

Det systematiska arbetet är också strategiskt. 
Sysav arbetar efter en strategisk agenda, beslu-
tad av styrelsen sommaren 2019, och i den är 
miljö och hållbarhet fullt integrerat.

– I strategiska arbeten och beslut arbetar vi 
över avdelningsgränserna för att öka möjlighe-
ter och förutsättningar för att göra det bästa för 
miljön. Ofta arbetar vi även externt, då samar-
beten och extern expertis kan komplettera vår 
interna kunskap. Tillsammans kan vi skapa bra 
samarbeten, hitta nya kunskaper och erfarenhet-
er samt sprida goda exempel, avslutar Magnus 
Pettersson.

Systematik är nyckeln till  
ett effektivt miljöarbete 

Sysavs systematiska miljöarbete ska säkerställa att lagar följs och att 
miljörisker förebyggs och minimeras. Men det handlar också om att 
maximera miljönyttan – nu och i framtiden. 
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Hållbar resurshantering

Sysavs vision är att vara med och skapa världens mest 
hållbara region, för denna och kommande generationer. 
Av den anledningen arbetar företaget utifrån 
basbegreppet Hållbar resurshantering.

Genom Agenda 2030 har världens länder enats 
om 17 globala mål för att avskaffa extrem fat-
tigdom, minska ojämlikheter, lösa klimatkrisen 
och främja fred och rättvisa. Det är den mest 
ambitiösa överenskommelse som någonsin har 
slutits för en hållbar utveckling och den har 
direkt effekt på Sysavs arbete.

– Sysav har en vision om att bidra till att 
skapa världens mest hållbara region. Om det ska 
lyckas måste alla de 17 globala målen uppfyllas 
och vi har gjort en analys för att identifiera inom 
vilka mål som Sysav har störst möjligheter att 
påverka, förklarar miljö- och hållbarhetschef 
Magnus Pettersson.

De fem globala mål som Sysav har satt 
fokus på för att förverkliga sin vision är:

• Hållbar energi för alla

• Hållbar industri, innovationer och 
infrastruktur

• Hållbara städer och samhällen

• Hållbar konsumtion och produktion

• Genomförande och globalt partnerskap

– När det gäller hållbar energi så ser Sysav till 
att avfall som inte kan kan, får eller bör åter-
brukas eller material-återvinnas omvandlas till 
värme och el via en resurseffektiv produktion 
utrustad med avancerad rökgasrening. Drygt 

60 procent av fjärrvärmen i Malmö och Burlöv 
är återvunnen från avfall. Samtidigt tar vi hand 
om matavfall och omvandlar det till biogas som 
kan användas för uppvärmning, elproduktion, 
i fordon och arbetsmaskiner, berättar miljö- och 
hållbarhetsstrateg Paulina Luedtke. 

Även när det gäller målet om en hållbar in-
dustri så ligger Sysav långt framme i sitt arbete. 
Företaget satsar mycket på innovation och på 
att utveckla metoder och tekniker för att av-
fallshanteringen ska bli så hållbar som möjligt 
– ekologiskt, ekonomiskt och socialt. 

För att de globala målen ska uppnås krävs 
det också samarbeten, vilket framgår av målet 
om genomförande och globalt partnerskap. 
– Sysav jobbar ofta tillsammans med andra 
aktörer som vill utveckla hållbara affärsidéer 
och samverkar även i en rad forskningsprojekt, 
med högskolor, universitet och andra aktörer – 
regionalt, nationellt och internationellt. SIPTex, 
världens första automatiska storskaliga sorte-
ringsanläggning för textil, är ett bra exempel, 
säger Magnus Pettersson. 

Hållbar resurshantering sammanfattar 
Sysavs verksamhet och innebär i klartext att 
företaget omhändertar och förädlar avfall för 
att ta till vara på och återföra värdefulla resur-
ser tillbaka till samhället och samtidigt avgifta 
kretsloppet. Parallellt arbetar företaget med att 
förmedla kunskap och skapa insikt om hållbar 
produktion och konsumtion. 
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Sysav har identifierat fem mål som har koppling till de områden där Sysav har 
störst påverkan. Nedan följer några exempel på aktiviteter och deras koppling 
till de valda målen.

Genomförande och 
globalt partnerskap
SYSAVS BIDRAG:

–  Deltar i samarbetsprojekt med både privata 
och offentliga aktörer med fokus på hållbar 
produktion och konsumtion, minskning av 
spill/avfall, bättre resurshushållning, effektivare 
avfallshantering med mera.

–  Deltar i utvecklingen av industriell urban symbios 
i samverkan med andra aktörer.

Hållbara städer  
och samhällen
SYSAVS BIDRAG:

–   Förbättrar avfallshanteringen genom att under- 
lätta sortering, effektivt och ansvarsfullt omhänder-
tagande, innovativ förädling till värdefulla resurser 
som kan återföras till samhället/kretsloppet. 

–  Skapar insikt kring minskad mängd avfall och 
sortering.

–  Har en resurseffektiv produktion av el och värme 
med avancerad rökgasrening.

–  Driver arbetet med regionens gemensamma 
kretsloppsplan.

Hållbar industri, 
innovationer och 
infrastruktur
SYSAVS BIDRAG:

–  Deltar i forsknings- och utvecklingssamarbeten 
kring hållbar produktion, konsumtion och 
resurseffektivitet.

–  Arbetar med sina kunder för att stödja dem 
i att minska mängden spill/avfall och förbättra 
sortering av restprodukter/avfall.

–  Arbetar för att vara en god och attraktiv 
arbetsgivare (trygg, säker och trivsam 
arbetsplats).

Hållbar energi för alla
SYSAVS BIDRAG: 

–  Försörjer regionen med återvunnen el och 
fjärrvärme. 

–  Deltar i LFM30, ett lokalt initiativ för att skapa 
en geografisk spelplan för att påskynda bygg- och 
anläggningssektorns genomförande av Agenda 2030.

Hållbar konsumtion  
och produktion
SYSAVS BIDRAG:

–  Förbättrar avfallshanteringen genom att 
underlätta sortering, effektivt och ansvarsfullt 
omhändertagande, innovativ förädling till 
värdefulla resurser som kan återföras till 
samhället/kretsloppet. 

–  Skapar insikt kring minskad mängd avfall och 
sortering. 

–  Har en resurseffektiv produktion av el och 
värme med avancerad rökgasrening..

–  Avgiftar kretsloppet med hjälp av information, 
Samlaren, återvinningscentraler, Farligt Avfall-bilen 
och i vår verksamhet där vi med olika metoder 
tar bort det som inte ska cirkuleras tillbaka.

–  Skapar insikt och påverkar kring matsvinn. 

–   Arbetar med kommunikation och utbildning om 
hållbar produktion och konsumtion.



14 FORSKNING OCH UTVECKLING | SYSAV 2019

Forskning och utveckling

Genom dotterbolaget Sysav Utveckling AB jobbar Sysav ständigt 
med att understödja forskning, utveckla nya metoder och projekt 
och bidra till att öka bolagets klimat- och miljönytta.
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Inom området forskning och utveckling är det 
främst projekten SIPTex och den nya slaggsor-
teringsanläggningen på Spillepeng som sticker 
ut under 2019.

Båda projekten är utmärkta exempel på hur 
det är tänkt att Sysav Utveckling ska arbeta. Det 
är projekt som har initierats på Sysav Utveckling 
och sedan successivt införlivats och förverkli-
gats inom Sysav. 

– Vid en första anblick kan det verka som att 
det som görs på Sysav Utveckling ligger ganska 
långt ifrån den löpande verksamheten, men det 
är det som är vår styrka. Det ligger i vårt upp-
drag att jobba tätt med forskarvärlden och tänka 
i flerårsperspektiv. Det är helt nödvändigt för ett 
företag som Sysav, som vill jobba långsiktigt och 
utvecklingsorienterat, menar Anders Persson, 
vd på Sysav Utveckling AB. 

SIPTex och slaggsorteringsanläggningen är 
dock bara två av flera projekt som löper paral-
lellt hos Sysav Utveckling. Här är ytterligare 
några exempel:

DELAD ENERGI ÄR DUBBEL ENERGI 
Här har Sysav arbetet tätt tillsammans med flera 
andra aktörer, främst Malmö stad som initierat 
projektet för att optimera resursutnyttjandet i 
staden. Fjärrvärme där energi från förbränning 
används för att värma bostäder är kanske det 
tydligaste exemplet på det som kallas industriell 
symbios, det vill säga när en aktörs restresurs 
blir en annan aktörs råvara.

Det Vinnova-finansierade projektet är nu 
avslutat men arbetet fortsätter. De kontaktytor 

som har skapats mellan projektdeltagarna är en 
av de stora vinsterna, menar Anders Persson.

– En positiv bieffekt har varit att de olika 
deltagarna kan prata med varandra mycket mer 
öppet. Vi har byggt upp ett ömsesidigt förtroen-
de, och det tror jag är en väldigt bra start. 

STEPS 
Plastens påverkan på miljön är en allt viktiga-
re framtidsfråga och projektet STEPS har som 
mål att genom forskning och innovation hitta 
en process för hållbar produktion och återvin-
ning/återanvändning av plast. Det MISTRA-
finansierade projektet drivs genom Lunds 
tekniska högskola och kommer fortsätta under 
2020. En ansökan om en fortsättning på projektet 
är inlämnad och förutsättningarna för att få den 
beviljad bedöms som goda.

FOOD LOOP SYSTEMS
Fortfarande slängs stora mängder mat – helt i 
onödan. I Interreg-projektet Food Loop Systems, 
som avslutades under 2019, samarbetade Sysav 
med en rad aktörer för att hitta nya innovativa 
metoder för att minska matsvinnet. 

– Stort fokus har legat på hur vi kan använda 
den verktygslåda som offentliga upphandlingar 
tillåter. Det är enorma summor som varje år 
handlas upp genom lagen om offentlig upp-
handling och en av tankarna är att man som 
offentlig aktör ska kunna fokusera på problem-
lösning snarare än bara en vara eller tjänst. 
Det kan ge väldigt innovativa och produktiva 
lösningar, förklarar Anders Persson.
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