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Innehåll

Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag, tar emot, återvinner och behandlar 
avfall från hushåll och verksamheter i södra Skåne. Företaget ägs av  
14 kommuner med drygt 665 000 invånare och har cirka 6 000 företag 
som kunder.
 Sysav drev 2009 avfallsanläggningar för sortering, återvinning och 
deponering av avfall, ett avfallskraftvärmeverk, en anläggning för farligt 
avfall och 16 återvinningscentraler. Sysav har anläggningar i hela södra 
Skåne. Huvudkontoret ligger i Malmö.
 Till bolaget hörde 2009 också två helägda dotterbolag: Sysav Biotec AB, 
med ansvar för biologisk behandling av matavfall, samt Sysav Utveckling 
AB, som arbetar med forskning och utveckling. 
 Denna skrift beskriver verksamheten i Sysav och dess helägda 
dotterbolag. 

En avfallshantering 
värd att visa upp
Sysav ägs av kommunerna i södra Skåne. Sysavs uppdrag är att 
ta hand om avfall från hushåll och företag på ett ansvarsfullt och 
miljöriktigt sätt. Verksamheten är på många sätt oumbärlig för 
det samhälle Sysav verkar i, då stora mängder avfall uppstår 
dagligen. I genomsnitt tar Sysav emot 2 000 ton avfall per dag, 
vilket motsvarar ungefär 400 sopbilars last. En obefintlig eller 
dålig hantering av avfallet hade inneburit en stor belastning på 
miljön – allt från global klimatpåverkan till dålig närmiljö.
 Förr hörde avfallshanteringen till samhällets baksida. Den 
verksamhet Sysav i dag bedriver behöver inte gömmas undan. 
Anläggningarna hålls snygga och välordnade och Sysav ser till 
att ha en god service och ett bra bemötande av sina kunder. 
 Genom studiebesök och informationsmaterial visar Sysav upp 
och berättar om verksamheten för intresserade i närområdet 
och hela världen.
 Att arbeta på Sysav innebär att arbeta för samhällsnytta  
och miljö, vilket gör att företaget har många engagerade med
arbetare. Den ständigt pågående utvecklingen av avfallshante
ringen gör också Sysav till en spännande arbetsplats med stora 
möjligheter till personlig utveckling. 
 Ungefär 280 personer arbetar på Sysav, som lägger stor   
vikt vid att erbjuda dem en fysiskt och psykiskt säker och god 
arbetsmiljö. 
 Denna skrift handlar till största delen om företagets miljö
arbete: dels om hur Sysav bidrar till en bättre miljö genom att 
återvinna avfallet som material och energi, dels om hur företaget 
undviker att påverka miljön negativt med den egna verksamheten. 
Skriften beskriver också Sysavs arbete för att skapa en säker, 
god och utvecklande arbetsmiljö för sina medarbetare.

Certifierad verksamhet
Sysav är miljö, kvalitets och arbetsmiljöcertifierat. Det innebär 
att företagets arbetssätt är strukturerat och systematiskt inom 
dessa tre områden. Företaget är certifierat enligt standarderna 
ISO 14001 (miljö) ISO 9001 (kvalitet) och OHSAS 18001 (arbets
miljö).

Sysav arbetar för att
•  öka miljönyttan med avfallshanteringen inom Sysavregionen 

och förebygga eller minska den egna miljöpåverkan 
•    ge en god service och utveckla produkter och tjänster utifrån 

kundernas behov
•  erbjuda en fysiskt och psykiskt god och säker arbetsmiljö 
  och en utvecklande arbetsplats

Långsiktig trygghet
Certifieringen av Sysav är ett bevis på att miljö, kvalitets och 
arbetsmiljöfrågor är viktiga och sköts på ett bra sätt. Varje år 
görs kontroller som visar att företaget även fortsättningsvis 
uppfyller kraven för certifieringen. Det ger en långsiktig trygg
het för Sysavs ägare, anställda, kunder och andra intressenter.
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Vid en internationell jämförelse har Sysav kommit långt vad 
gäller miljöriktig och effektiv avfallshantering. Men det går 
 alltid att bli bättre. Genom ett nära samarbete med ägar
kommunerna tar Sysav fram en gemensam femårsplan för 
 regionens avfallshantering. Planen innehåller gemensamma 
 inriktningsmål som ägarkommunerna ställer sig bakom. 

Den nuvarande kretsloppsplanen gäller 2006–2010 och har 
 följande mål:
•  Farligt avfall ska omhändertas på bästa och mest miljöriktiga 

sätt.
• Matavfall ska så långt det är möjligt behandlas biologiskt.
•  Den redan höga nyttjandegraden av resurser i form av 

 material och energi i avfallet ska höjas ytterligare.

Just nu pågår ett arbete tillsammans med kommunerna för att 
ta fram nya mål för regionen till den kretsloppsplan som ska 
gälla 2011–2015.

Gemensamma mål  
för hela regionen

S K Å N E

Kävlinge

Lund

Malmö Simrishamn

Trelleborg

Ystad

Sjöbo

Skurup

Staffanstorp

Svedala
Tomelilla

Vellinge

Lomma

Burlöv

Insamling av sorterat avfall i Sjöbo kommun.
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Med en deponering på endast drygt fyra procent av det hushålls 
och industriavfall som kommer till Sysav, är Sysav en inter
nationell förebild inom  avfallshantering. Detta bekräftas också 
av den stora mängd  besökare från hela världen som kommer 
för att studera hur Sysav kombinerar olika behandlingsmetoder 
för att på ett hållbart sätt ta hand om varje avfallsslag efter dess 
egna förutsättningar. 

Internationell förebild
Kunskapskälla för många
Under många år har Sysav byggt upp en stor kunskaps och 
 erfarenhetsbank som kan vara till glädje för andra. Avfallshante
ringens negativa effekter är inte ett lokalt utan ett globalt 
 problem, och Sysavs medarbetare är därför glada och stolta att 
kunna bidra till förbättringar internationellt.
 Många aktörer är intresserade av att bygga system och anlägg
ningar för avfallshantering som liknar Sysavs och kontaktar 
därför regelbundet Sysav med förfrågningar om samarbete. 
Sysav har därför bildat ett intressebolag, Sysek – Sydskånes 
 Energikonsult, som erbjuder expertkunskap inom integrerad 
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avfallshantering och olika återvinnings och behandlingsmetoder. 
Detta är också ett sätt att sprida kunskap om avfallshantering 
till andra länder. Sysav är dessutom mycket aktivt i olika inter
nationella avfallsorganisationer som till exempel ISWA och 
CEWEP. 
 Sysav arbetar inte bara internationellt med kunskaps
spridning. Många svenska besökare kommer också, inte minst 
från den egna regionen. Sedan 20 år har Sysav även förmedlat 
kunskap och information om avfallshantering och miljöfrågor 
till regionens alla fjärdeklassare. 

Andelen hushållsavfall som deponeras i olika europeiska länder.

Sysav tar emot många besökare för att sprida kunskap om avfallshantering.
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Sysav har en omfattande verksamhet med stora anläggningar, 
där hundratusentals ton avfall och material hanteras och 
 bearbetas varje år. Delar av verksamheten är också mycket 
 kemikalieintensiv. Driften kräver energi, transporter och innebär 
risk för utsläpp. 
 För att säkra att den negativa miljöpåverkan är så liten som 
möjligt är det viktigt att ha en god kontroll av verksamheten.
 
Kontinuerlig dialog med myndigheterna
Den typ av verksamhet som Sysav bedriver kräver tillstånd 
 enligt Miljöbalken. Det innebär att företagets miljöpåverkan följs 
upp, inte bara av Sysav, utan också av myndigheter. Vid upp
förande av en ny anläggning eller stora ändringar i verksamheten 
krävs miljötillstånd. 
 Varje år redovisar Sysav driftdata för anläggningarna i 
miljörapporter till myndigheterna. Miljörapporterna  visar hur 
arbetet har gått och vilka resultat Sysav har haft i förhållande 
till tillstånd och andra krav som myndigheten ställt. Tillsyns
myndigheterna – Länsstyrelsen i Skåne län eller kommunerna 
där anläggningarna ligger –  besöker regelbundet anläggningarna 

för att diskutera driften och kontrollera hur tillstånden efter
levs. Sysav meddelar driftsstörningar och andra onormala hän
delser till tillsynsmyndig heten. På så sätt finns en kontinuerlig 
dialog mellan Sysav och myndigheterna. 

Miljöutbildning för alla medarbetare
Vart tredje år utbildas Sysavs samtliga medarbetare i miljö och 
arbetsmiljö. Under 2009 var miljöutbildningen  inriktad på den 
egna verksamheten och de bidrag som görs för att nå en bättre 
miljö. Syftet var att få den egna personalen att lära sig mer om 
Sysavs miljöarbete som helhet.

Miljöutredning grund för prioriteringar och mål
Sysav arbetar systematiskt med miljö, kvalitet och arbetsmiljö 
och har en årlig målprocess där de områden som företaget 
främst bör prioritera formuleras till verksamhetsmål. Ett viktigt 
underlag vid detta arbete är en miljöutredning som uppdateras 
årligen. Den första miljöutredningen gjordes 1999, men eftersom 
det skett stora förändringar i verksamheten sedan dess genom
fördes en helt ny miljöutredning 2009. 

Prioriterade  
miljöområden 2009
Sysav prioriterade 2009 två miljöområden: att minimera utsläppen 
av växthusgaser och att minimera utsläppen till vatten. 

Aktiviteter för att minimera utsläppen av växt-
husgaser
Minska energiförbrukningen
2007 genomförde Sysav en energiutredning för att hitta konkreta 
åtgärder som kan effektivisera företagets energianvändning. 
 Utredningen omfattade inte energiproduktionen på Sysavs 
 anläggningar.
 Energiutredningen visade att Sysav hade en god hushållning 
av energianvändningen, men att ytterligare cirka 1900 MWh 
kunde sparas in per år. Sedan utredningen gjordes har många 
åtgärder genomförts och fler är på planeringsstadiet, vilket totalt 
kommer att ge en energibesparing på cirka 1 200 MWh per år. 

Se över transporter
För att minska miljöpåverkan från de interna transporterna har 
Sysav beslutat att utreda transportsituationen, vilket delvis 
gjordes redan i miljöutredningen 2009. En fördjupad utredning 
ska göras under 2010. Sysav planerar också att ta fram en check
lista för rimliga miljökrav som ska användas vid upphandling 
av  externa transporter. 

Transporterna påverkas också av andra mål i Sysavs verksam
hetsplanering, till exempel att
•  öka andelen farligt avfall som behandlas i egna anläggningar 
•  se över och optimera transporterna för tjänsten Sysav Total
•  förbättra logistiken av avfall på återvinningscentralerna
•  uppföra en egen anläggning för framställning av biogas och 

biogödsel ur förbehandlat matavfall.

Sysavs miljöarbete
Aktiviteter för att minimera utsläppen till vatten
Egen lakvattenbehandling på Spillepeng
Under 2009 tog Sysav fram det underlag som krävs för Miljö
domstolen för att anlägga en reningsanläggning för lakvatten 
på Spillepengs avfallsanläggning.  
 Det finns olika sätt att rena lakvatten och flera av dem inne
bär att man använder naturliga processer, till exempel bevattning 
av energiskog. På Sysavs största avfallsanläggning, Spillepeng, 
tar Sysav i dagsläget hjälp av VA SYDs avloppsreningsverk. 
 Efter att Miljödomstolen behandlat handlingarna kan 
reningsanläggningen börja byggas, troligen med start 2011.

Andra aktiviteter och åtgärder 

Aktiviteter för att minska det egna avfallet
Sysav deltog hösten 2009 i den europeiska kampanjen ”Europa 
minskar avfallet”. Sysavs personal uppmanades att föreslå olika 
sätt att minska det avfall som uppkommer på den egna arbets
platsen. Det resulterade i 101 förslag, varav många är möjliga 
att förverkliga.

Avslutning av deponier
Då deponeringsbehovet minskat och miljökraven har skärpts för 
hur deponier ska vara uppbyggda har Sysav valt att stänga depo
neringsverksamheten på två av avfallsanläggningarna.  
 Under 2009 påbörjades täckningsarbete av den avslutade 
deponin på Måsalycke i S:t Olof. Täckmassor har lagts ut för att 
jämna till deponin och skapa lämplig lutning. Vid sluttäckningen 
läggs sedan flera skikt av material över deponin som ett paraply 
för att vatten ska rinna av deponin och inte ner i avfallet. Slut
täckningen tar åtskilliga år att genomföra.

Provtagning av lakvatten från Spillepengs avfallsanläggning.

Omlastning av avfall i stora containrar 
gör transporterna mer effektiva.
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Med trygga och säkra, kompetenta och friska medarbetare kan 
målet att ta emot och behandla avfall på långsiktigt hållbart sätt 
uppnås med gott resultat.
 Sysavs dagliga drift innebär situationer där medarbetarna 
behöver hantera olika typer av arbetsmiljörelaterade risker. 
 Företaget arbetar därför förebyggande med att kartlägga och 
minimera risker för ohälsa och olyckor. Hösten 2009 certifierades 
Sysavs ledningssystem för arbetsmiljöarbete enligt den interna
tionella standarden OHSAS 18001.

Sysav har ett systematiskt arbetsmiljöarbete sedan många år, 
det ställer också lagen krav på. Sedan  beslutet för fyra år sedan 
att certifiera arbetsmiljöarbetet på samma sätt som miljö och 
kvalitetsarbetet, har helheten setts över och vissa delar förbättrats.  

Förbättringar som har genomförts är till exempel att Sysav
•  redan på planeringsstadiet börjat bedöma vilka risker som 

kan uppstå vid en förändring av verksamheten och därmed 
arbetar mer förebyggande än tidigare.

•  infört ett systematiskt sätt att identifiera och kontrollera att 
man efterlever de arbetsmiljölagar som berör företaget

•  årligen på ett strukturerat sätt tar fram, värderar och priori
terar vilka arbetsmiljöfrågor som är viktigast för Sysav just 
nu – på samma sätt som har gjorts med miljöpåverkan i flera år

•  infört teman på skyddsronderna baserade på vilka arbetsmil
jöfrågor som är viktiga just nu.

I och med certifieringen har arbetsmiljöarbetet integrerats i det 
övriga arbetet på Sysav. Därmed har arbetsmiljö och säkerhets
frågor hamnat ännu högre upp på agendan inom företaget. Det 
kontinuerliga förbättringsarbetet är igång.

Tillsyn och anmälan
Liksom miljöarbetet kan Sysavs arbetsmiljöarbete komma att 
granskas vid externa inspektioner från Arbetsmiljöverket. Till
synsbesöken sker på Arbetsmiljöverkets initiativ för olika delar 
av verksamheten. Det är värdefulla besök då arbetsmiljöfrågor 
diskuteras och förbättringar identifieras i gemensamma diskus
sioner. Om brister identifieras i arbetsmiljön kan Sysav komma 
att få en anmärkning med krav på något som behöver åtgärdas.

Sysavs arbetsmiljöarbete

OHSAS 18001 är en internationell standard som 
anger krav som rör ledningssystem för arbetsmiljö. 
Den möjliggör för en organisation att hantera sina 
risker och förbättra prestanda. 

OHSAS 18001 är fokuserad på ledningen av 
 systematiskt arbetsmiljöarbete och riktad mot 
 organisationens ständiga förbättringar. Samtliga skador orsakade av olyckor eller sjukdomar som upp

stått i arbetet anmäls till Försäkringskassan, oavsett om det lett 
till sjukfrånvaro eller inte. Om någon skadas allvarligt ska detta 
anmälas utan dröjsmål till Arbetsmiljöverket som avgör om de 
behöver genomföra ett besök på plats eller om Sysav ska skicka 
in sin utredning om händelsen. 

Prioriterat arbetsmiljöarbete 2009
Under 2009 prioriterade Sysav förbättringsarbete inom kemikalie
hanteringen, trafiksituationen och den psykosociala arbetsmiljön.

Minskad risk vid användning av kemikalier
Under 2009 bytte Sysav databas för hantering av kemiska 
 produkter. I och med detta sågs rutinerna kring inköp och risk
bedömning av nya kemikalier över och förbättrades. I och med 
övergången till det nya systemet inventerades dessutom alla 
 kemiska produkter och överflödiga kemikalier eliminerades – allt 
för att få bättre ordning och reda och därmed minskade risker.

Förbättrad trafiksituation
Många nya verksamheter har tillkommit på Sysav under de 
 senaste åren, och transporterna av avfall och personer har ökat 
och förändrats. I och med detta identifierades ett behov av att 
göra transporterna säkrare. Under 2009 arbetade Sysav med 
denna fråga och det fortsätter att vara ett område för förbättring 
även under 2010.

Psykosocial arbetsmiljö
Den psykosociala arbetsmiljön är sedan flera år ett prioriterat 
förbättringsområde inom Sysav. 2009 genomfördes en medarbetar
undersökning för att företaget skulle få mer kunskap om hur de 
anställda upplever sin arbetssituation. Resultatet ligger sedan 
dess till grund för hur arbetet planeras och vilka insatser som 
genomförs.
 Under 2009 lyftes vikten av en bra psykosocial arbetsmiljö 
bland annat genom riktade utbildningar av arbetsledare. Dessa 
har nu fått utbildning med inriktning mot att utveckla ledar
skapet bland annat inom områdena kommunikation och konflikt
hantering. 
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God service på återvinningscentralen förbättrar 
källsorteringen
En stor del av det avfall som kommer till Sysav lämnas på åter
vinningscentralerna. Här får framför allt hushållen, men även 
mindre företag, lämna sitt grovavfall och själva sortera det. Tack 
vare sorteringen kan många olika material återvinnas, till exem
pel metall, papper och trädgårdsavfall. 
 Sysav arbetar fortlöpande med att öka service och tillgänglig
het på återvinningscentralerna. I början av 2009 ändrades öppet
tiderna och blev mer generösa. För att underlätta sorteringen 
pågår en översyn av den skyltning och terminologi som används 
på återvinningscentralerna. 

Eftersortering gör att mer kan återvinnas
På Sysavs fyra avfallsanläggningar sorteras varje år stora mäng
der grovavfall och blandat avfall. Avfallet som sorteras kommer 
från företag och återvinningscentraler och genom sorteringen 
kan mer avfall tas tillvara. Cirka 90 procent av det avfall som 
sorteras återvinns som material eller energi. 

El och fjärrvärme
Sysavs avfallskraftvärmeverk har fyra pannor för förbränning 
av avfall från hushåll och företag. Här produceras både el och 
fjärrvärme. Sysav står för ungefär 60 procent av fjärrvärmen i 
Malmö och Burlöv.
 Sysav arbetar kontinuerligt för att få ut maximal mängd 
 energi ur avfallet och hålla energileveranserna höga och jämna. 
Till exempel har en ny metod för sotning med hjälp av ljudvågor 
börjat användas, vilket har ökat drifttiden. 

Nationellt miljömål 15:  
En god bebyggd miljö

Delmål som specifikt rör avfallshantering:
Den totala mängden genererat avfall ska inte öka och den resurs som 
avfall utgör ska tas till vara i så hög grad som möjligt samtidigt som 
påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras.

Förr i tiden handlade avfallshantering om att samhället skulle 
ta hand om och göra sig av med sopor. Dessa transporterades ut 
från städer och samhällen och soptippar skapades. Redan då 
var avfallshanteringen en viktig samhällsfunktion för att skapa 
en dräglig närmiljö. 
 Den moderna avfallshanteringen handlar inte längre bara 
om få avfallet bortforslat, även om detta fortfarande är en viktig 
aspekt. Med dagens intensiva resursanvändning har avfallshante
ringen en annan viktig uppgift att fylla, nämligen att utnyttja 
avfallet som en resurs. Rätt sorterat kan avfall bli råvara till nya 
produkter och bränsle till energiutvinning. På så vis minskar 
behovet av jungfruliga råvaror och man kan dra ner på annan 
energiproduktion.

En kombination av metoder
Genom att använda olika behandlingsmetoder för olika typer 
av avfall uppnår Sysav en effektiv avfallsbehandling med högt 
resursutnyttjande. 

Nationella miljömål för 
ett hållbart samhälle
En väl fungerande avfallshantering är viktig för att uppnå ett långsiktigt hållbart samhälls-
system där resurser tas tillvara och gifter inte sprids i naturen. sverige har 16 miljömål 
som beskriver det tillstånd för sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är miljö-
mässigt hållbart på lång sikt. avfallshanteringen så som den bedrivs av sysav bidrar till att 
uppnå framför allt tre av dessa miljökvalitetsmål.

Ända sedan sysav bildades 1974 har företaget haft 
ett övergripande mål:

”Maximera återvinningen och minimera deponeringen”

Cirka 90 procent av alla bostäder i Malmö och 
 Burlöv värms upp med fjärrvärme. sysavs avfallskraft-
värmeverk står för mer än hälften av fjärrvärmen – 
totalt cirka 1 400 000 MWh per år. 250 000 MWh 
el produceras också. En del av elkraften används 
 internt inom sysav, bland annat i värmepumpar för 
produktion av fjärrvärme. Resten distribueras ut på 
elnätet. Den distribuerade energin motsvarar upp-
värmning av 70 000 villor och tillräckligt med el för 
att hålla 1 700 000 11-wattslampor lysande. 

städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö 
samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas 
till vara och utvecklas.
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Mat blir energi och näring
Nationellt delmål som rör återvinning av matavfall:
Senast år 2010 ska minst 35 procent av matavfallet från hushåll, 
 restauranger, storkök och butiker återvinnas genom biologisk behand-
ling. Målet avser källsorterat matavfall till såväl hemkompostering 
som central behandling. 

Genom att bygga upp behandlingskapacitet för matavfall bidrar 
Sysav till att uppnå 35procentsmålet för biologisk behandling 
av matavfall i Sysavregionen. I slutet av 2008 togs Sysavs dotter
bolag Sysav Biotec en för behandlingsanläggning för matavfall i 
drift. Här behandlas  utsorterat matavfall till en trögflytande 
vätska, slurry, som är anläggningens slutprodukt. Tekniken att 
förbehandla matavfall är fortfarande relativt ung och flera av de 
tekniska lösningarna på Sysav Biotecs anläggning återfinns inte 
någon annanstans i världen.
 Slurryn används för att producera två nyttiga resurser – 
biogas och biogödsel. Biogasen kan bland annat användas som 
drivmedel i bilar och biogödseln ersätter annan gödsel i jord
bruket. 2009 sökte Sysav Biotec tillstånd att behandla 50 000 ton 
matavfall om året.

Egen biogasanläggning planeras
Under 2009 har slurryn som producerats i förbehandlings
anläggningen transporterats till Karpalunds biogasbehandling   
i Kristianstad för utvinning av biogas och biogödsel. Tjänsten 
har upphandlats av Kristianstads Renhållnings AB till och med 
2011. För perioden därefter planerar Sysav för en egen biogas
anläggning, och förberedelser för denna pågår. 
 Då biogödseln används i jordbruket är det viktigt att det 
matavfall som tas emot och behandlas på Sysavs förbehandlings
anläggning är rätt sorterat. Sysav har upprättat interna rutiner 
för kvalitetskontroller och tagit fram system för uppföljning av 
kvalitetssäkring.

Kommunerna ansvarar för insamlingen
Kommunerna ansvarar för insamlingen av avfall från hushåll, 
restauranger, storkök och butiker och under 2009 arbetade 
många av Sysavs ägarkommuner med att bygga upp en separat 
insamling av matavfall. Sysav har stöttat kommunerna med till 
exempel upphandling av insamlingstjänster och information i 
samband med införande av källsortering. 

En bit ifrån målet
För att uppnå målet på 35 procent av matavfallet från hushåll, 
restauranger, storkök och butiker i Sysavs 14 ägarkommuner 
behöver ungefär 25 000 ton matavfall samlas in och behandlas 
biologiskt. 

Sysav Biotec tog dock bara emot 9 400 ton matavfall från kom
munerna 2009 och prognosen för 2010 är 12 200 ton. 
 Det innebär att man inte uppnår 35procentsmålet i Sysav
regionen. De insamlade mängderna ökar dock snabbt i takt med 
att kommunerna bygger ut sin insamling. Sysav Biotec tar även 
emot matavfall från till exempel grossister och livsmedelsindustri. 

Minsta möjliga deponering
Under 2000talet har Sysav gjort stora framsteg vad gäller att 
minska andelen deponerat avfall. 2009 deponerades endast drygt 
fyra procent av det avfall som tas emot inom Sysavkoncernen.

Trots att andelen avfall som deponeras redan är mycket låg, 
 särskilt om man jämför med andra länder, arbetar Sysav aktivt 
med att hitta nya sätt att minimera deponeringen. Här följer 
några exempel:

•  Under 2009 uppfördes en anläggning för bränsleberedning 
av avfall. Genom detta kan avfall som tidigare behövt 

 deponeras användas som bränsle.
•  En ny maskin har tagits i drift för att ta isär resårmadrasser  

så att materialet kan återvinnas som material och energi.
•  Behandlingsalternativ har utvecklats för fettavskiljarslam. 
•  En utredning har gjorts om möjligheterna att uppföra en  

anläggning för avvattning av industri och gatubrunnsslam.

Sysav arbetar också löpande med rådgivning till företagskun
derna för att utveckla källsorteringen och hitta avsättning för 
nya återvinningsprodukter.

35 procent av matavfallet från hushåll, 
 restauranger, storkök och butiker i sysavs 14 
ägarkommuner motsvarar ungefär 25 000 ton 
avfall. Biogasen som kan produceras med denna 
mängd avfall motsvarar energin i två miljoner 
liter bensin. 

sysavKoNCERNEN

sysavkoncernen bestod 2009 av moderbolaget, 
två dotterbolag och fem intressebolag.

Dotterbolag:

• sysav Biotec aB

• sysav Utveckling aB

Intressebolag: 

• ÅGaB syd aB

• Ks Recycling aB

• aB sydåtervinning

• PULs

• Kretsloppsparken (Kristianstad)

• sysek
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Genom att ta tillvara avfallet som en resurs och på så sätt minska 
samhällets behov av bränsle och råvaror bidrar Sysav också till 
minskad klimatpåverkan. Det innebär att de åtgärder Sysav gör 
för att bidra till miljökvalitetsmålet ”En god bebyggd miljö” 
också bidrar till målet ”Minskad klimatpåverkan”.

Studie bekräftar minskade utsläpp
Det är genom att använda en kombination av behandlings
metoder som Sysav uppnår en så hög nivå av resursutnyttjande 
ur avfallet. 
 Sysav deltog 2006 i fallstudien ”Integrated waste manage
ment in a climate change perspective”* för att studera hur 
omhänder tagandet av avfallet under 2010 fungerar ur ett klimat
perspektiv. (Studien är en teoretisk modellstudie.) Resultatet 
visar att Sysavs avfallshantering minskar utsläppen av växthus
gaser med mer än 400 000 ton så kallade koldioxidekvivalenter 
per år.
 En kompletterande delstudie gjordes 2009 inför COP15 
mötet i Köpenhamn. Denna studie skiljer sig från den tidigare 
genom att avgränsningar gjorts på ett annat sätt, men slut
satserna är likartade.

Flera klimatvinster
De olika behandlingsmetoder som Sysav använder bidrar var 
och en till minskade klimatutsläpp på mer än ett sätt:

Förbränning av avfall
På Sysavs avfallskraftvärmeverk förbränns avfall och utvinns 
energi i form av el och fjärrvärme. Motsvarande mängd el och 
fjärrvärme hade annars behövt produceras med andra, eventuellt 
fossila, bränslen. Om avfallet inte hade förbränts utan i stället 
deponerats hade det orsakat utsläpp av metangas, som är en 
gas med stark klimatpåverkan.

*Integrated waste management in a climate change perspective, Profu, 2006.

Nationellt miljömål 1: 
Begränsad klimatpåverkan
Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för 
klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på 
klimatsystemet inte blir farlig.

Biologisk behandling av matavfall
De båda slutprodukterna från behandlingen av matavfall – biogas 
och biogödsel – bidrar till minskad klimatpåverkan. Biogasen 
kan ersätta fossilt fordonsbränsle. Användningen av biogödsel 
minskar behovet av handelsgödsel som är mycket energikrävande 
att framställa. Hade matavfallet deponerats, vilket sedan 2005 
inte är tillåtet, hade det  orsakat utsläpp av växthusgasen metan.

Sortering och materialåtervinning
Genom våra återvinningscentraler, sortering av inkommet avfall 
och viss avfallsbehandling bidrar Sysav till att öka materialåter
vinningen. Eftersom det går åt mindre energi för att producera 
produkter med återvunnet material än att utvinna ny råvara 
sparas energi och klimatpåverkan minskar. 

Metangas från deponier
När organiskt avfall deponeras bildas deponigas som till stor 
del består av metan. Metan är cirka 25 gånger mer klimat
påverkande än koldioxid och att se till att metangasen samlas upp 
och inte läcker ut från deponierna är i sig en viktig klimatåtgärd.
 Sedan 2005 är det inte längre tillåtet att deponera organiskt 
avfall. Detta har sedan dess endast gjorts på Sysav med dispens 
från länsstyrelsen för vissa speciellt svårbehandlade avfallstyper, 
till exempel slam. Därför avtar successivt bildandet av metangas 
i Sysavs depo nier. Metangas avges dock från avfallet i många år, 
så det är fortfarande viktigt att Sysav har en god hantering och 
kontroll av metangasuppsamlingen.
 När organiskt avfall har deponerats har ett ledningsnät för 
uppsamling av gas lagts in mellan lagren av avfall. Gasen 
 pumpas ut och används för energiproduktion. Vid tillfällen då 
gasen av någon anledning inte kan användas i gasmotor eller 
gaspanna, facklas den bort.
 Ett utvecklingsprojekt startade 2009 för att undersöka hur 
mycket metangas som inte fångas upp och hur uppsamlingen 
ytterligare kan förbättras. 

sysavs avfallskraftvärmeverk ersätter lika mycket 
energi som

170 000 kubikmeter olja, eller

250 000 ton kol, eller

790 000 ton flis, eller

167 000 000 kubikmeter naturgas.

Biogas från 25 000 ton matavfall motsvarar   
två miljoner liter bensin. 

”sysavs integrerade avfallshanteringssystem har  
en väl balanserad mix av olika avfallsbehandlings-
tekniker som tillsammans tydligt reducerar det 
 totala utsläppet av växthusgaser.”

Källa: Citat ur studien ”Integrated waste management 
in a climate change perspective”
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Att hindra spridningen av farliga kemikalier är också en upp
gift för avfallshanteringen. Sysav tar hand om det som kallas 
för farligt avfall från hushåll och verksamheter. 
 På Sysavs anläggning för farligt avfall hanteras stora mäng
der farligt avfall från både hushåll och verksamheter. I verksam
heten ingår både insamling, transport, omlastning, mellan
lagring och viss behandling av vissa slag av farligt avfall. För 
återvinning, behandling eller destruktion anlitas också externa, 
godkända anläggningar.
 Farligt avfall är ett samlingsbegrepp för många typer av 
 avfall och det finns därför också många olika behandlingsmeto
der. Ofta är det möjligt att återvinna farligt avfall, till exempel 
spillolja. Andra typer av farligt avfall kan förbrännas med energi
utvinning eller placeras i säkra, speciella deponier. 
 En del av det farliga avfallet kan behandlas i Sysavs egna 
anläggningar. Till exempel kan vattenbaserad färg förbrännas i 
Sysavs avfallskraftvärmeverk och förorenad jord behandlas bio
logiskt på Sysavs avfallsanläggningar. Sysav utvecklar ständigt 
nya metoder för att samla in och återvinna farligt avfall från 
 både hushåll och företag.
 De största mängderna farligt avfall kommer från företag och 
verksamheter. Många av kunderna använder sig av LOTS Miljö
system, en service där Sysav står för behållare och transporter 
och garanterar en miljösäker behandling. Sysavs  kemister erbjuder 
företagskunderna rådgivning och praktisk hjälp. 
 Sysav har ägarkommunernas uppdrag att samla in hus
hållens farliga avfall. Företaget har under de senaste åren drivit 
och medverkat i olika projekt för att öka kunskapen om farligt 
avfall och utveckla insamlingssystemen. Ett fastighetsnära 
 insamlingssystem har utvecklats och börjat användas i många 
flerbostadsfastigheter i Malmö och Lund. Ett speciellt skåp har 
tagits fram för ändamålet. Sysav har i samarbete med andra 
 avfallsbolag genomfört ett försök att samla in glödlampor, små
elektronik och batterier i ett specialdesignat skåp på stormark
nader. Projektet har varit lyckat och bidragit till ökad insamling 
av hushållens farliga avfall. 

Nationellt miljömål 4: Giftfri miljö

Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället 
och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.

Definition av farligt avfall

Farligt avfall är sådant avfall som är explosivt, 
brandfarligt, frätande, smittoförande eller giftigt 
för människa och miljö.

Sysav avgiftar kretsloppet:

2009 tog sysav bland annat bort följande 
avfallsmängder ur kretsloppet:

50 ton kvicksilverhaltigt avfall

20 ton PCB-haltigt avfall

20 ton bekämpningsmedelsavfall

Behandling av förorenad jord
Jord som skadats av olja eller föroreningar som bekämpnings
medel och lösningsmedel behandlas biologiskt. Den biologiska 
behandlingen sker på Sysavs avfallsanläggningar där jorden 
läggs upp i strängar och mikroorganismer som naturligt finns i 
jorden bryter ner föroreningarna. 2009 hanterade Sysav 29 900 
ton förorenad jord.

Ett speciellt skåp har utvecklats för fastighetsnära 
insamling av farligt avfall.
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