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Resultat efter 
finansiella poster 39 300 tkr

Årets omsättning 
koncernen 956 400 tkr

De allra flesta av oss vill leva livet fullt ut. Utmaningen är att göra 
det utan att det sker på bekostnad av den enda planet vi har. 
För hur mycket njuter vi av sommaren om koltrasten har tystnat 
i bersån och hur går vi på tur i fjällen utan snö under skidorna? 
Dessutom handlar det inte bara om våra liv, utan om kommande 
generationers. Så, låt oss agera, tillsammans. 

Peter Engström,VD och koncernchef Sysav

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

Vi återvann 97,6 procent av det avfall vi 
tog emot till nytt material och energi 97,6 %

Antal besök på 
återvinningscentralerna 2 042 300 st
Nudgingkampanjen Nikotinkaninen ledde 
till att fimpandet vid utvalda busshållplatser 
minskade med 56 procent -56 %

Antal anställda 333 st
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UNDER 2018 GAV VI TILLBAKA:

•  97,6 procent av det sorterade avfallet 
återvanns som material och energi

•  2,4 procent deponerades för säker 
förvaring

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

•  Av matavfallet producerades  
48 400 ton slurry som blev biogas 
motsvarande 3,3 miljoner liter bensin

•  150 300 säckar plantjord såldes på 
våra återvinningscentraler

UNDER 2018 TOG VI EMOT:

• 814 000 ton avfall

• Av detta var 61 100 ton matavfall

• Farligt avfall uppgick till 39 100 ton

•  Återvinningscentralerna tog emot 169 
300 ton avfall

SYSAV SAMVERKAR

•   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 2018 tog vi emot närmare  
3 500 personer på studiebesök och 
träffade drygt 3 000 skolelever.

SYSAVS 
ÄGARKOMMUNER:

Burlöv

Kävlinge

Lomma

Lund

Malmö

Staffanstorp

Svedala

Trelleborg

Vellinge

Ystad

Skurup

Sjöbo

Simrishamn

Tomelilla

AFFÄRSIDÉ
Sysav erbjuder en säker och trygg avfalls- 
hantering, där återanvändning och åter- 
vinning av material och energi maximeras 
på ett kostnadseffektivt sätt med miljö och 
resurshushållning i fokus.

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

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.
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Värdekedjan
Vår kärnverksamhet och det värde vi skapar

Avfall uppstår  
i verksamheter 

och hushåll

Matavfall

Trasiga 
material

Farligt avfall

Grovavfall

Utsorterat material  
och fraktioner  
från industrier

Restavfall

Kläder, 
byggmaterial

*Utifrån EU:s avfallshierarki

Plantjord, biogas

Trä, metall, plast

Värme, el
Deponering

Rester från 
behandlingsmetoderna 

behandlas eller 
deponeras på ett 

säkert sätt 
Avfallet blir till energi och nya produkter*

Sorte
rat avfall kommer till Sysav för behandling

Genom samverkan  
och partnerskap,  

kunskapsinhämtning och 
kunskapsdelning arbetar vi  
för att långsiktigt förebygga 

uppkomsten och minska  
mängden avfall. 
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HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

Sysavs arbete med  
de globala målen

Världens ledare har genom Agenda 
2030 förbundit sig till 17 globala mål 
för att uppnå fyra fantastiska saker till 
år 2030.

Att avskaffa extrem fattigdom
Att minska ojämlikheter
Att lösa klimatkrisen
Att främja fred och rättvisa

Med sina 17 mål och 169 delmål är Agenda 2030 
den mest ambitiösa överenskommelsen för håll-
bar utveckling som världens ledare någonsin 
har antagit.

De globala målen är integrerade och odelbara 
och balanserar de tre dimensionerna av hållbar 
utveckling: den ekonomiska, den sociala och 
den miljömässiga. 

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:

HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA
Avfall som inte kan återanvändas 
eller materialåtervinnas omvandlas 
till energiåtervunnen värme och el.  
60 procent av fjärrvärmen i Malmö 
och Burlöv är återvunnen från avfall. 
 Matavfall som Sysav tar emot blir 
till biogas – en förnybar energikälla 
som kan användas för uppvärmning, 
elproduktion, i fordon och 
arbetsmaskiner.

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

GENOMFÖRANDE OCH 
GLOBALT PARTNERSKAP
För att uppnå de globala hållbarhets-
målen krävs samarbete. Sysav arbetar 
aktivt för att nå partnerskap med 
andra aktörer som vill utveckla 
hållbara affärsidéer. Sysav samverkar 
i forskningsprojekt, med högskolor 
och universitet samt andra aktörer. 
Sysav samarbetar regionalt, nationellt 
och internationellt.

HÅLLBAR KONSUMTION 
OCH PRODUKTION
Sysav arbetar med och i projekt för 
att förebygga, minska, återanvända 
och återvinna avfall. Matsvinn är 
något som Sysav tillsammans med 
sina ägarkommuner har jobbat 
mycket med och som är en centralt 
viktig fråga. För att minska mängden 
avfall totalt arbetar Sysav med att 
öka insikten om att alla val som 
görs i vardagen på ett eller annat 
sätt påverkar miljön och klimatet, 
och på så sätt få allmänheten att 
konsumera mer hållbart. Sysav bidrar 
till att människor ska få kunskap om 
vad en hållbar livsstil innebär, bland 
annat genom sin stora pedagogiska 
verksamhet. 

HÅLLBARA STÄDER OCH 
SAMHÄLLEN
En hållbar avfallshantering är en 
av nycklarna i hållbara städer och 
samhällen. Själva avfallshanteringen 
är Sysavs kärnverksamhet, men Sysav 
samarbetar även med kommuner 
och andra aktörer för att skapa bra 
insamlingssystem och möjlighet till 
återvinning och återbruk.  
 Dessutom producerar Sysav 
slurry som sedan omvandlas till 
biogas, det förnybara bränslet 
som används i bland annat 
kollektivtrafiken. Detta bidrar till 
hållbara transportsystem. 

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER  
OCH INFRASTRUKTUR
Sysav satsar på innovativa tekniker 
och metoder för att avfallshantering 
ska bli så hållbar som möjligt. 
Dessutom samarbetar Sysav med 
många andra aktörer för att skapa 
möjlighet för hållbar utveckling, både 
inom avfallshantering men också 
inom resursanvändning i stort. 
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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

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

Total mängd insamlat farligt  
avfall via Samlaren 2018

Ungefär 135 200 glödlampor och ca 182 900 
stycken småbatterier samt 5 100 kg smått elavfall. 

 21400 kg

Total mängd mottaget  
farligt avfall till koncernen

2016 2017

100 000

50 000

0 2018

39 10047 700 43 400

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.

Minskad mängd farligt avfall beror till del på 
olika orsaker kopplade till enstaka företags- 
kunder samt minskad mängd elektronik via  
återvinningscentralerna.

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

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.

Avfallsmängderna i Sverige ökar och en betydande del av 
det samlade avfallet kommer från byggbranschen. Genom 
återbruk av byggmaterial kan man bidra till kretsloppet och 
samtidigt spara både naturens och de egna resurserna. 

Mottaget bygg och rivningsmaterial  
för återbruk på Återbyggdepån

Återbruk av byggmaterial  
– nya renoveringstrenden?

Husrenoveringen riskerar att bli en riktig miljö-
bov när allt gammalt ska bytas ut mot nytt, men 
det finns alternativ. På Malmö Återbyggdepå 
kan man både lämna in och köpa begagnat 
byggmaterial. Utbudet varierar från enstaka va-
ror till material i stora serier. I sortimentet finns 

tegel, takpannor, plattor, kakel, fönster, dörrar, 
skåp, bänkar, sanitetsporslin, beslag, gångjärn, 
elektriskt material – ja, helt enkelt allt man kan 
tänka sig i byggväg. Malmö Återbyggdepå 
drivs gemensamt av Sysav och Malmö stads 
serviceförvaltning.

2 209 ton

SYSAV 2018 | ÅTERANVÄNDNINGFARLIGT AVFALL | SYSAV 2018
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Polskt 
samarbete  
för cirkulär 
ekonomi

Sedan sommaren 2018 flisas det obehandlade 
träavfallet och skickas till Polen där det används 
som råvara till spånskivor och mycket annat. 
Kronospan är en av världens ledande tillverkare 
av träbaserade paneler, bänkskivor, fönsterbrä-
dor och golvlaminat. 
    Än så länge är det bara det obehandlade träet 
som går till återvinning. Tryckimpregnerat trä 
räknas som farligt avfall och omfattas därför av 
en mer komplicerad lagstiftning, men Sysav vän-
tar på klartecken att samarbetet med Kronospan 
också ska gälla delar av det tryckimpregnerade 
träavfallet. Målet är att nå så högt som möjligt i 
avfallshierarkin och därigenom bidra ytterligare 
till den cirkulära ekonomin.

Sysav tar emot träavfall både från 
industrikunder och återvinnings-
centralerna. Tidigare brändes det och 
omvandlades till energi, men genom 
ett samarbete med polska Kronospan 
kan nu träavfallet återvinnas. 

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 
trä, metall, glas och plast. Allt med syftet att spara stora 
mängder energi, som annars hade gått åt till nytillverkning.

Materialåtervinning 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 
avfallskraftvärmeverket reduceras 
den negativa miljöpåverkan.

Externt levererat 2018 (MWh)

1 368 900

171 300

Värme:

El:

Andel deponerat avfall

2017

2,8%

2016

1,9%

2018

2,4%

Sysav hjälper Storbritannien med 
förbränning av restavfall i Malmö

Under 2018 kom 65 000 ton brittiskt 
avfall till Malmö för att tas hand om av 
Sysav och förvandlas till el och värme.

Sysav tar emot utländskt avfall som tas om hand 
på ett sämre sätt i hemlandet än vår behandling. 
Deponering av avfall resulterar i mer utsläpp än 
förbränning, så ur ett klimatperspektiv är det 
bra att Sysav tar hand om avfallet. 

SYSAV 2018 | RESTAVFALL FÖR ENERGIÅTERVINNINGMATERIALÅTERVINNING | SYSAV 2018
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Världens mest hållbara region

För att minimera mängden avfall i samhället ar-
betar Sysav aktivt med att få människor att göra 
medvetna inköp och val, genom information 
och kampanjer. Gunilla Carlsson är kommuni-
kationschef på Sysav:

– Vår konsumtion påverkar inte bara vår 
egen miljö utan också andra platser på jorden. 
Många produkter vi köper tillverkas i länder 
som ännu inte har hunnit bygga upp en så bra 
avfallshantering som vi har gjort i Sverige under 
de senaste 40–50 åren. Ett exempel: vid tillverk-
ningen av en bärbar dator, som bara väger några 

få kilo, genereras över ett ton avfall redan under 
produktionen. 

VISSTE DU ATT...
… om varje svenskt hushåll slängde en plast-
förpackning till i plaståtervinningen, istället för 
bland sina vanliga sopor, skulle det motsvara en 
minskning av koldioxidutsläppen på 3 600 ton 
per år. Det är lika mycket som vad 1 200 bensin- 
drivna bilar eller 675 medelstora oljeuppvärmda 
villor släpper ut på ett år.

Sysavs vision är att bidra till att skapa världens mest hållbara region. 
Bolagets grunduppdrag är att ta hand om avfall för återvinning, men 
för att förverkliga visionen krävs också förebyggande åtgärder.

Träffade vi totalt

Träffade och pratade vi med på olika event

Besökare på Sysav  
(varav 445 var utländska besökare)

Träffade vi på externa föreläsningar

Skolelever (år 0–9)

8 947
3 455
1 648
3 019
825

DEN PEDAGOGISKA VERKSAMHETEN 2018

Positivt klimatbokslut  
är bara början för Sysav
Ett klimatbokslut innebär att man tittar på en verksamhets 
sammanlagda klimatpåverkan, såväl positiv som negativ, och utifrån 
denna räknar ut ett slutresultat. Resultatet ger, något förenklat, svaret 
på frågan: Är det bättre för klimatet att vi finns än att vi inte finns? 

– För att nå en slutsiffra måste man ständigt jäm-
föra olika alternativ, berättar Magnus Pettersson, 
miljöchef på Sysav, och fortsätter:

– Till exempel omhändertar vi utsorterat 
brännbart avfall från England, som inte kan 
materialåtervinnas, rötas eller komposteras. Ur 
ett systemperspektiv är det klart bättre att vi 
nyttiggör resursen genom energiåtervinning 
i våra effektiva anläggningar i Sverige, än att 
det deponeras i England som är alternativet. 
Vid förbränningen uppstår utsläpp av växthus-
gaser, men om det brännbara avfallet läggs på 
deponi ger det större utsläpp. Alltså är det i 
slutändan bättre för klimatet att vi tar hand om 
det. Det finns mycket arbete att göra i Europa 
för att minska deponeringen och öka mate-
rialåtervinningen. I det arbetet kompletterar 
energiåtervinning och materialåtervinning 
varandra då energiåtervinning är bästa sättet 
att omhänderta den brännbara resten som inte 

kan materialåtervinnas, rötas eller komposteras.
Sedan Sysav började göra klimatbokslut har 
resultaten varit positiva: verksamheten bidrar 
sammantaget till att utsläppen sänks. Men kli-
matbokslut säger inte allt om den miljönytta 
Sysavs verksamhet bidrar med. Paulina Luedtke 
är miljöstrateg på Sysav:

– Vi vill kunna bredda bokslutet med flera 
miljöaspekter av vår verksamhet. Ett exempel är 
den viktiga uppgift vi har i att avgifta samhäl-
let. Det krävs noggrannhet, kompetens och ofta 
avancerad teknik för att skilja bort material och 
ämnen som vi inte vill återcirkulera i den form de 
kommer till oss, utan ta bort dem ur kretsloppet. 
Allra helst vill vi hitta metoder som gör att även 
dessa material och ämnen kan omvandlas till 
nyttiga resurser. Ett annat viktigt område handlar 
om den minskning av negativ miljöpåverkan vi 
bidrar till när vi kan hjälpa kunder att ersätta nya 
material med återvunna material.

SYSAV 2018 | MILJÖSAMHÄLLSENGAGEMANG | SYSAV 2018
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Med framtiden runt hörnet

Innovation är ett nyckelord när det gäller avfallshantering.  
På Sysav Utveckling AB (nedan kallat bolaget) bubblar det av 
spännande projekt som handlar om hur vi ska möta framtidens 
utmaningar. Här följer några exempel på olika projekt där 
bolaget samverkar med externa aktörer inom områden som 
är relevanta för verksamheten. 

DELAD ENERGI ÄR DUBBEL ENERGI
Industriell symbios innebär att en aktörs 
restresurs kan bli någon annans råvara och 
därigenom minskas behovet av jungfruliga 
råvaror. Bolaget är en av många aktörer i det 
Vinnova-finansierade projektet ”Delad energi 
är dubbel energi”, som halvtidsutvärderades 
under hösten och kommer att fortsätta under 
2019. Bolagets fokus i projektet ligger på att ta 
fram en modell för ökat återbruk av material 
från återvinningscentralerna.

STEPS 
Plastens miljöpåverkan är en av vår tids vik-
tigaste frågor. Bolaget deltar i det MISTRA-
finansierade projektet STEPS som drivs av 
Lunds universitet och har som mål att genom 
forskning och innovation hitta en modell för 
hållbar produktion och återvinning/återan-
vändning av plast. Bolaget är särskilt engagerat 
i den del av projektet som handlar om att hitta 
industriella strategier för långsiktig hållbarhet.

FOOD LOOP SYSTEMS
Mängder av mat slängs i onödan, vilket är då-
ligt både för miljön och ekonomin. I Interreg-
projektet Food Loop System samarbetar bolaget 
med Malmö stad och ett antal livsmedelsak-
törer för att hitta nya innovativa metoder för 
att minska matsvinnet. Bolagets engagemang i 
matsvinnsfrågan är kopplat till den regionala 
kretsloppsplanen och till avfallshierarkins översta 
steg om förebyggande av avfall.

SIPTex  
Konsumtion av kläder och textilier ökar, men 
återanvändning och återvinning följer inte 
riktigt med. SIPTex är ett Vinnova-finansierat 
projekt där bolaget är en av deltagarna. Projektet 
utvecklar ny teknik för automatiserad sortering 
av den textilfraktion som inte direkt återbrukas. 
Syftet är att öka fiber-till-fiber återvinningen 
som hittills varit begränsad. SIPTex-projektet 
har varit mycket lyckosamt och en spännande 
fortsättning är att vänta.
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