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Sysav och Sysav Industri AB tar emot, återvinner och behandlar avfall från 
hushåll och verksamheter i södra Skåne. Företagen ägs av 14 kommuner 
med cirka 695 000 invånare och har cirka 6 000 företag som kunder.

Sysav och Sysav Industri AB:

•	 Tar emot sorterat grovavfall och farligt avfall från hushåll och 
småföretag på 16 återvinningscentraler.

•	 Behandlar utsorterat matavfall till en pumpbar slurry, som sedan 
används för att framställa biogas och biogödsel. 

•	 Utvinner el och fjärrvärme ur brännbart avfall i ett avfallskraftvärme-
verk med fyra pannor. 

•	 Tar emot farligt avfall som sedan behandlas på plats eller mellanlag-
ras och lastas om för vidare transport och behandling så att de 
farliga ämnena tas omhand på ett säkert sätt.

•	 Driver fyra avfallsanläggningar och en omlastningsstation, där avfall 
bearbetas, sorteras, komposteras, omlastas, lagras och, i vissa fall, 
deponeras. 

•	 Erbjuder rådgivning och kundanpassade tjänster till företag och 
verksamheter.

•	 Erbjuder ägarkommunerna stöd och samordning av den regionala 
avfallshanteringen. 

Sysav står för Sydskånes avfallsaktiebolag .Till bolaget hörde 2011 två 
helägda dotterbolag: Sysav Utveckling AB, som arbetar med forskning och 
utveckling samt Sysav Industri AB. Sysav Industri AB bildades i slutet av 
2011 för att hantera industri- och verksamhetsavfall, samt hushållsavfall 
från andra än ägarkommunerna. Moderbolaget Sysav hanterar hushållsav-
fall från ägarkommunerna. 

Denna skrift beskriver verksamheten under 2010 och 2011 i Sysav och 
dess helägda dotterbolag. Avfallsmängderna som redovisas gäller för 
Sysav, Sysav Industri AB och dess intressebolag.

Kretsloppsplanen 5
Sysav i en internationell jämförelse 6
Miljöarbete 8 
Arbetsmiljöarbete 11
Sysav och de nationella miljömålen 12
 En god bebyggd miljö 13
 Begränsad miljöpåverkan 16
 Giftfri miljö 18

Innehåll



H Å L L B A R  AV FA L L S H A N T E R I N G  |  S y S AV  2 0 1 0 - 2 0 1 1  |

 |  3  | 

En avfallshantering 
värd att visa upp
Sysav ägs av 14 kommuner i södra Skåne. Uppdraget 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 mer än 2 000 ton avfall 
per dag, vilket motsvarar ungefär 400 sopbilars last. En obefint-
lig eller dålig hantering av avfallet hade inneburit en stor be-
lastning på miljön – allt från global klimatpåverkan till dålig 
närmiljö. 
 Förr hörde avfallshanteringen till samhällets baksida. Den 
verksamhet Sysav bedriver i dag 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. Ge-
nom studiebesök och informationsmaterial visar Sysav upp och 
berättar om verksamheten för intresserade i närområdet och he-
la världen. 

 Att arbeta på Sysav innebär att arbeta för samhällsnytta och 
miljö, vilket gör att företaget har många engagerade medarbe-
tare. Den ständigt pågående utvecklingen av avfallshanteringen 
gör också Sysav till en spännande arbetsplats med stora möjlig-
heter till personlig utveckling. 
 Ungefär 280 personer arbetar på Sysav, som lägger stor vikt 
vid att erbjuda dem en fysiskt och psykiskt säker och god ar-
betsmiljö. 
 Denna skrift handlar till största delen om företagets miljöar-
bete: dels om hur Sysav bidrar till en bättre miljö genom att 
återvinna avfallet som material och energi, dels om hur företa-
get undviker att påverka miljön negativt med den egna verk-
samheten. Skriften beskriver också Sysavs arbete för att skapa 
en säker, god och utvecklande arbetsmiljö för sina medarbetare.

Innehåll
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Vid en internationell jämförelse har Sysav-regionen kommit 
långt vad gäller miljöriktig och effektiv avfallshantering.  Sedan 
Sysav bildades 1974 har mycket stora investeringar gjorts i fy-
siska anläggningar och utveckling av återvinnings- och behand-
lingsmetoder. Många av dessa hade inte varit möjliga att ge-
nomföra för varje enskild kommun. 

Styrning
Sysavs ägarkommuner är Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Mal-
mö, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Tomelil-
la, Trelleborg, Vellinge och Ystad. Sysavs ägarstruktur säkerstäl-
ler kommunernas inflytande och skapar stora möjligheter till 
samarbete kring regionens avfallshantering. Styrelsen består av 
folkvalda representanter från de 14 ägarkommunerna. 

Styrning och finansiering

Att uppföra förbehandlingsanläggningen för matavfall är 
en av Sysavs senaste stora investeringar. 

Ett konsortialavtal som reglerar verksamheten och löper på 
lång tid finns mellan Sysav och ägarkommunerna. Dessutom 
finns ett särskilt samrådsorgan och teknisk delegation för politi-
ker och tjänstemän som ansvarar för avfallshanteringen i ägar-
kommunerna. Här informeras om och diskuteras tekniska, eko-
nomiska samt lokala och regionala frågor rörande 
avfallshanteringen.

Finansiering
Sysav och Sysav Industri ABs intäkter kommer från avgifter för 
lämnat avfall, samt betalning för de produkter företaget säljer, 
såsom fjärrvärme, el och återvinningsmaterial. Båda bolagen 
fungerar som affärsdrivande företag och subventioneras inte av 
offentliga medel. 



H Å L L B A R  AV FA L L S H A N T E R I N G  |  S y S AV  2 0 1 0 - 2 0 1 1  |

 |  5  | 

Sysav och ägarkommunerna har ett väl utvecklat samarbete på 
flera områden. Kommunernas lagstadgade avfallsplanering 
samordnas med framtagandet av Sysavs Kretsloppsplan. Denna 
skrivs för fem år i taget. Samarbetsgrupper med representanter 
från Sysav och ägarkommunerna diskuterar mål och inriktning 
för hur den regionala avfallshanteringen ska utvecklas.

Matavfall 
De senaste åren har ett intensivt arbete pågått med att bygga ut 
insamling och behandling av utsorterat matavfall. Sysav har i 
denna process koordinerat möten för erfarenhetsutbyte och 
samordning med och mellan ägarkommunerna. Stöd och sam-
arbete har också funnits kring informationsmaterial och upp-
handling. 

Minska avfallet
Den kanske viktigaste åtgärden för att minska miljöpåverkan 
från avfall är att minska mängden avfall som uppstår i samhäl-
let. 
 Ägarkommunerna och Sysav har som gemensamt mål att ge-
nom opinionsbildning och kunskapsspridning verka för mins-
kade avfallsmängder. Detta mål finns med i Sysavs kretslopps-
plan. 
Under hösten 2011 genomfördes bland annat följande aktivite-
ter för att minska avfallsmängderna:
• Seminarium om minskat matsvinn med bland annat kostche-
fer i regionen.
• Seminarium om att minska avfallet genom lean-inspirerade 
materialflöden och upphandling med bland annat inköpsansva-
riga i regionen.
• Minska avfallet-vecka på återvinningscentralerna med fokus 
på att öka inlämningen av loppis-föremål.

Kommunernas inflytande på 
och samarbete med Sysav

Mål i Sysavs kretsloppsplan
• Verka för avfallsminimering
• Verka för ett miljöriktigt omhändertagande av farligt  
 avfall
• Öka återanvändningen av varor och produkter
• Maximera återvinning av material och energi
• Verka för effektiva och klimatvänliga transporter
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Med en deponering på endast drygt två procent av det hushålls- 
och industriavfall som kommer till Sysav och dess intressebolag, 
är Sysav en internationell förebild inom avfallshantering. Detta 
bekräftas också av den stora mängd besökare från hela världen 
som kommer för att studera hur Sysav kombinerar olika återvin-
nings- och behandlingsmetoder för att på ett hållbart sätt ta hand 
om varje avfallsslag efter dess egna förutsättningar.
 Eftersom miljövinsterna med en väl fungerande avfallshante-
ring inte är enbart lokala utan också globala, finns på Sysav en 
vilja att dela med sig av den stora kunskaps- och erfarenhetsbank 
som byggts upp under många år.
 Sysav är aktivt i olika internationella avfallsorganisationer, 
till exempel ISWA och CEWEP. Företaget deltar också i interna-
tionella utvecklingsprojekt. Ett exempel är Waste to Resources – 
ett interregionalt projekt där offentliga organisationer och univer-
sitet i Polen, Tyskland och Sverige testar metoder och utbyter 
erfarenheter för att öka återvinning och resursutnyttjande av av-
fall.

Forskning och utveckling
För att ligga i framkant i utvecklingen har Sysav ett dotterbolag 
för forskning och utveckling, Sysav Utveckling AB. Sysav Ut-
veckling AB finansierar och driver projekt som syftar till att öka 
återvinningen och minska deponeringen. Bolaget fångar också 
upp idéer och förslag i Sysavs verksamhet och utvecklar dem vi-
dare. Mycket av arbetet sker i samverkan med universitet, hög-
skola och näringsliv.
  Ett exempel är Waste Refinery, ett nationellt kunskapscen-
trum som Sysav Utveckling ingår i, tillsammans med andra re-
presentanter från näringsliv, samhälle och forskningsorganisatio-
ner. Centret arbetar med att utveckla olika tekniker i effektiv 
energi- och resursutvinning av avfall. 

Internationell förebild

Återvunnet material och energi 98 %

Deponering 2 %

98 %

Ett exempel på internationell närvaro är Expo 2010: Sysav var på plats 
under världsutställningen i Shanghai för att tillsammans med VA Syd och 
Malmö stad visa upp vatten- och avfallshanteringen i Västra Hamnen. 

Av de cirka 900 000 ton avfall som togs emot av 
Sysav med intressebolag under 2011 togs 98 procent 
tillvara som material och energi. Endast två procent 
deponerades. 
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Sysav är miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöcertifierat. Det innebär 
att företagets arbetssätt är strukturerade och systematiska inom 
dessa tre områden, och klarar de krav som internationella stan-
darder ställer inom miljö (ISO 14001), kvalitet (ISO 9001) och ar-
betsmiljö (OHSAS 18001). 
 De årliga revisionerna av Sysavs systematiska förbättringsar-
bete gör att frågorna ständigt är aktuella, och att koncernen bibe-
håller sin certifiering. Det ger en långsiktig trygghet för både 
Sysav och dess omvärld, till exempel ägare och tillsynsmyndig-
heter inom miljö och arbetsmiljö. 2011 omcertifierades Sysav in-
om de tre områdena, med gott beröm från revisorerna.
 Certifikaten ställer krav på god kontroll på vad som görs i fö-
retaget och att det finns bra metoder för att gå vidare och utveck-
las. Därför finns det systematiska arbetssätt för att bland annat: 

• identifiera vilken miljöpåverkan företaget ger upphov till, och 
se till att den är under kontroll och minskas i största möjliga mån. 
• identifiera vilka kundkrav som är mest betydande för Sysav, 
för att kunna tillmötesgå dem på bästa sätt. 
• redan på planeringsstadiet bedöma vilka risker som kan upp-
stå vid en förändring av verksamheten och därmed arbeta före-
byggande.
• på ett systematiskt sätt identifiera och kontrollera att man efter-
lever de miljö- och arbetsmiljölagar som berör företaget.
• årligen på ett strukturerat sätt ta fram, värdera och prioritera 
vilka frågor som är viktigast för Sysav just nu i en årlig målpro-
cess. De områden som företaget främst bör prioritera formuleras 
som verksamhetsmål.
 Under 2011 och 2012 pågår ett arbete med att förenkla och 
förtydliga styrningen av företaget, genom att ta fram en gemen-
sam och överskådlig bild över hur det går för Sysav. 

Certifierad verksamhet



|  s y s av  2 0 1 0 - 2 0 1 1  |  H Å L L B a R  av Fa L L s H a N T E R I N G

|  8  | 

Sysavs miljöarbete

Med direktkondensering kan mer fjärrvärme utvinnas i 
avfallskraftvärmeverket, med betydligt mindre elförbrukning än när 
värmepump används. 

Att ta tillvara på avfall innebär i grunden en positiv miljöpåver-
kan, då avfallet kan användas som en resurs och ersätta andra rå-
varor och bränslen. Sysav har en omfattande verksamhet med 
stora anläggningar, där hundratusentals ton avfall och material 
hanteras och bearbetas varje år. Driften kräver energi, transpor-
ter, vatten och innebär risk för utsläpp. Därför är det också viktigt 
att kontrollera och kontinuerligt arbeta för att minska den egna 
miljöpåverkan.

Kontinuerlig dialog med myndigheterna
Den typ av verksamhet som Sysav bedriver kräver tillstånd en-
ligt miljöbalken. Det innebär att företagets miljöpåverkan följs 
upp, inte bara av Sysav, utan också av myndigheter. Vid uppfö-
rande av en ny anläggning eller stora ändringar i verksamheten 
krävs nytt eller ändrat tillstånd. 
 Varje år redovisar Sysav driftdata för anläggningarna i miljö-
rapporter. Miljörapporterna visar myndigheter och andra intres-
serade hur arbetet fungerar och vilka resultat Sysav har haft i för-

hållande till tillstånd och andra krav som myndigheten ställt. 
Tillsynsmyndigheterna – Länsstyrelsen i Skåne län eller kommu-
nen där anläggningen ligger – besöker regelbundet anläggning-
arna för att diskutera driften och kontrollera hur tillstånden efter-
levs. Sysav meddelar driftsstörningar och andra onormala 
händelser till tillsynsmyndigheten. På så sätt finns en kontinuer-
lig dialog mellan Sysav och myndigheterna.

Energianvändning
Under 2011 påbörjades installation av så kallad direktkondense-
ring på den tredje av avfallskraftsverkets fyra pannor. Tack vare 
direktkondenseringen kan en värmepump per förbränningslinje 
tas ur drift med bibehållen leverans av fjärrvärme. Detta förvän-
tas medföra en minskad elförbrukning med minst 18 000 MWh 
per år. En investering i en likadan installation planeras för den 
sista  förbränningslinjen under 2012.
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Transporter
För att minska miljöpåverkan från de interna transporterna håller 
Sysav på att utreda transportsituationen. Transporterna påverkas 
också av andra mål i Sysavs verksamhetsplanering, till exempel 
målen att:
• öka andelen farligt avfall som behandlas i egna anläggningar.
• införa ett bättre utformat transportavtal för återvinnings- 
 centralerna vilket ger mer effektiva transporter.
• effektivisera containeranvändningen vid insamling av 
 elavfall, vilket ger mindre transporter.
• uppföra en egen anläggning för framställning av biogas och  
 biogödsel ur förbehandlat matavfall i nära anslutning till 
 förbehandlingsanläggningen.

Egen lakvattenbehandling på Spillepeng
I dagsläget behandlas lakvattnet från Spillepengs avfallsanlägg-

ning på VA Syds avloppsreningsverk i Malmö. För att minska be-
lastningen på det kommunala reningsverket, och för att optimera 
reningen, har Sysav beslutat att behandla lakvattnet lokalt på den 
egna anläggningen. En reningsanläggning som utnyttjar biologis-
ka processer för rening finns med i en inlämnad tillståndsansö-
kan. Byggstart av anläggningen beräknas ske under 2012. 

Kartläggning vattenflöden
2010-2011 gjordes en intern kartläggning över Sysavs utgående 
vattenflöden för att få en samlad syn på dessa, och för att kunna 
identifiera förbättringsområden. Resultatet blev en kartläggning 
som på ett lättöverskådligt sätt visar flöden av bland annat spill-
vatten, processvatten och lakvatten på anläggningarna. I förläng-
ningen kommer kartläggningen att användas för att bland annat 
minska användningen av kommunalt vatten genom att ersätta 
det med internt renat vatten.

Det går åt mycket vatten för att ta hand om avfall. 
Mycket av vattnet som används renas internt och 
återanvänds i olika processer, så att kommunalt vat-
ten inte behöver användas. Till exempel leds spol-
vatten från förbehandlingsanläggningen för matavfall 
tillbaka in i anläggningen för att användas som späd-
ning till slurryn som produceras där. 
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Med kompetenta, trygga och friska medarbetare kan uppgiften 
att ta emot och behandla avfall på ett långsiktigt hållbart sätt ut-
föras med gott resultat. 
 Sysavs dagliga drift innebär situationer där medarbetarna 
behöver hantera olika typer av arbetsmiljörelaterade risker. Före-
taget arbetar därför förebyggande med att kartlägga och minime-
ra risker för ohälsa och olyckor enligt OHSAS 18001. 

Tillsyn och anmälan
Sysavs arbetsmiljöarbete granskas utifrån vid inspektioner från 
Arbetsmiljöverket. Tillsynsbesöken sker på Arbetsmiljöverkets 
initiativ för olika delar av verksamheten. Det är värdefulla besök 
då arbetsmiljöfrågor diskuteras och förbättringar identifieras i 
gemensamma diskussioner. Om brister identifieras i arbetsmiljön 
kan Sysav få en anmärkning med krav på något som behöver åt-
gärdas.
 Samtliga skador orsakade av olyckor eller sjukdomar som 
uppstått 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.

Säker arbetsplats 
Under 2010 och 2011 har Sysav arbetat för att öka säkerhetsmed-
vetandet på arbetsplatsen. Maskiner av olika slag har varit i fo-
kus för säkerhetsåtgärderna, som till exempel att revidera under-
hållsrutiner och att styra upprättandet av arbetsmiljöplaner vid 
större nybyggnads- och underhållsarbeten. Under 2012 kommer 
en undersökning om hur trygg man känner sig i sitt arbete att ge-
nomföras på utvalda arbetsplatser. Fokus kommer att vara på att 
identifiera hinder, normer och attityder som gör att säkerheten på 
arbetsplatsen skulle kunna åsidosätta.

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 arbetsmiljö-
arbete och riktad mot organisationens ständiga 
förbättringar.

Förbättrad trafiksituation
Många nya verksamheter har tillkommit på Sysav under de se-
naste åren, och transporterna av avfall och personer har ökat och 
förändrats. I och med detta identifierades ett behov av att göra 
transporterna säkrare. Trafiksituationen har varit i fokus i flera år. 
Under 2011 kartlades trafiksituationen inom Sysav, med fokus på 
användning av varselkläder med mera. 

För en frisk arbetsplats
Sysav satsar mycket på personalens hälsa. Företagshälsovården 
har utökats till att även innefatta så kallade hälsoprofilbedöm-
ningar där man också tittar på livsstil och identifierar förbätt-
ringsområden för varje individ. Utbildade hälsoinspiratörer be-
driver ett engagerat arbete med att erbjuda olika former av 
”prova-på” på flera aktiviteter och Sysav erbjuder friskvårdsbi-
drag till de anställda. Under våren 2011 arbetade en projektan-
ställd hälsoutvecklare med motiverande hälsosamtal och sam-
ordning av företagets hälsoinspiratörer. Under 2011 hade Sysavs 
redan låga sjukfrånvaro (3,4 procent 2010) sjunkit till 2,6 procent.
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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.

Cirka 90 procent av alla bostäder i Malmö och 
 Burlöv värms upp med fjärrvärme. Sysavs 
avfallskraft värmeverk står för 60 procent 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 
uppvärmning av 70 000 villor och tillräckligt 
med el för att hålla 1 700 000 11-wattslampor 
lysande. 
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 Sysav arbetar fortlöpande med att öka service och tillgänglig-
het på återvinningscentralerna. I slutet av 2011 ändrades öppet-
tiderna för att tillmötesgå kundernas önskemål. Det pågår en 
översyn av skyltning och terminologi som används på återvin-
ningscentralerna för att underlätta sorteringen. Det nya skyltkon-
ceptet beräknas vara på plats 2013. 
 Från den 1 mars 2011 kan tidningar, plast-, pappers- och me-
tallförpackningar lämnas på alla Sysavs återvinningscentraler. 
Det är avfall som producenterna ansvarar för att samla in. Avfal-
let samlas in på återvinningsstationer som Förpacknings- och tid-
ningsinsamlingen driver, men eftersom det för många är svårt att 
skilja på en återvinningscentral och en återvinningsstation, så tar 
Sysav numera emot även avfall med producentansvar på återvin-
ningscentralerna. 

Rådgivning till företagskunder
Sysav arbetar löpande med rådgivning till företagskunderna för 
att utveckla källsorteringen och med att hitta avsättning för nya 
återvinningsprodukter.

Eftersortering gör att mer kan återvinnas
På Sysavs fyra avfallsanläggningar - Hedeskoga, Måsalycke, 
Spillepeng och Trelleborg - sorteras varje år stora mängder 
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 på anläggingarna 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. 

Nationellt miljömål 15:  
En god bebyggd miljö

Precisering av miljökvalitetsmålet som rör avfallshantering:
Att avfallshanteringen är effektiv för samhället, enkel att använ-
da för konsumenterna och att avfallet förebyggs samtidigt som 
resurserna i det avfall som uppstår tas tillvara i så hög grad 
som möjligt, samt att avfallets påverkan på och risker för hälsa 
och miljö minimeras. 

Avfall som resurs
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 vi kan dra ner på annan en-
ergiproduktion.

En kombination av metoder
Genom att använda olika återvinnings- och behandlingsmeto-
der för olika typer av avfall uppnår Sysav en effektiv avfalls-
hantering med högt resursutnyttjande. 

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 återvinningsbara avfall 
och själva sortera det. Tack vare sorteringen kan många olika 
material återvinnas, till exempel metall, papper och trädgårds-
avfall. 

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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Matrester blir energi och näring
Det finns ett etappmål för resurshushållning i livsmedelskedjan: 
minst 40 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och 
restauranger ska behandlas biologiskt till år 2018, så att växtnä-
ring och energi kan tas tillvara. 
 I slutet av 2008 togs Sysavs förbehandlingsanläggning för 
matavfall i drift. Här behandlas utsorterat matavfall till en trög-
flytande vätska, slurry, som är anläggningens slutprodukt.
Slurryn används för att producera två nyttiga resurser – biogas 
och biogödsel. Biogasen kan bland annat användas som drivme-
del i bilar och biogödseln ersätter annan gödsel i jordbruket. 
 Miljömålet att genom biologisk behandling återvinna minst  
40 procent av matavfallet återstår att uppfylla inom Sysav-regio-
nen. Några av ägarkommunerna uppfyllde under 2011 med råge 
40-procentsmålet, men inom Sysav-regionen som helhet uppgick 
återvinningsgraden till drygt 15 procent.
 De insamlade mängderna ökar snabbt i takt med att kommu-
nerna bygger ut sin insamling. Flera av kommunerna har tagit ett 
beslut på att separat insamling av matavfall blir obligatoriskt.

Kvalitetskontroll

Då biogödseln används i jordbruket är det viktigt att det matav-
fall som tas emot och behandlas på Sysavs förbehandlingsanlägg-
ning är rätt sorterat. Sysav har upprättat interna rutiner för kvali-
tetskontroller och tagit fram system för uppföljning av 
kvalitetssäkring.

Egen biogasanläggning planeras

Hittills har slurryn som producerats i förbehandlingsanläggning-
en transporterats till Karpalunds biogasbehandling i Kristianstad 
för utvinning av biogas och biogödsel. Hösten 2011 togs beslut på 
att Sysav ska bygga en egen biogasanläggning, vilket kommer att 
minska transporterna och göra så att Sysav hanterar hela kedjan 
från matavfall till biogas och biogödsel. 

Minsta möjliga deponering
Under 2000-talet har Sysav gjort stora framsteg vad gäller att 
minska andelen deponerat avfall. År 2011 deponerades endast 
drygt två procent av det avfall som togs emot inom Sysavkoncer-
nen. Resten av avfallet behandlades så att det antingen kunde en-
ergi- eller materialåtervinnas. 
 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. 
 Sysav har fyra avfallsanläggningar som bland annat används 
för deponering. Inget nytt avfall tillförs längre deponierna på 
Trelleborgs och Måsalycke avfallsanläggningar. För närvarande 
håller deponierna på att sluttäckas. När sluttäckningen är ge-
nomförd kan områdena användas som fritidsområden. I dag sker 
all deponering på Hedeskoga och Spillepengs avfallsanläggning-
ar. Nya deponeringsytor har anlagts på Hedeskoga avfallsan-
läggning för att Sysav ska ha framtida kapacitet att deponera av-
fallet på ett miljöriktigt sätt. 
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40 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. 
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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
Sysav har deltagit i flera studier som visar att Sysavs avfalls-
hantering minskar klimatpåverkan. Enligt en studie kring mat-
avfall är det en tydlig fördel för klimatet att behandla matavfall 
biologiskt i stället för med avfallsförbränning, trots att den to-
tala mängden energi som producerad är densamma. Det beror 
bland annat på att energin från den biologiska behandlingen är 
av högre kvalitet.*  

Flera klimatvinster
De olika återvinnings- och behandlingsmetoder som Sysav an-
vänder 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, eventu-
ellt fossila bränslen. En tredjedel av det kol i avfallet som för-
bränns har fossilt ursprung, enligt en rapport från Avfall Sveri-
ge som Sysav har varit med och tagit fram.** 

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 mins-
kar behovet av handelsgödsel som är mycket energikrävande att 
framställa. 

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.

Sortering och materialåtervinning

Genom återvinningscentralerna, 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 spa-
ras 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 klimatpåver-
kande än koldioxid. Att se till att metangasen samlas upp och 
inte läcker ut från deponierna är därför en viktig klimatåtgärd. 
Sedan 2005 är det inte längre tillåtet att deponera organiskt av-
fall. Detta har sedan dess endast gjorts i mycket begränsad om-
fattning för särskilda, av länsstyrelsen undantagna avfallsslag i 
väntan på att Sysav hittar sätt att återvinna avfallet. Därför av-
tar successivt bildandet av metangas i Sysavs deponier. Metan-
gas avges dock från avfallet i många år, så det är fortfarande 
viktigt att Sysav har en god hantering och kontroll av metan-
gasuppsamlingen från den äldre deponeringen. Gasen pumpas 
ut och används för energiproduktion. Vid tillfällen då gasen av 
någon anledning inte kan användas i gasmotor eller gaspanna 
facklas den bort, det vill säga metangasen eldas i en fackla för 
att omvandlas till mindre klimatpåverkande koldioxid. 
   Examensarbeten har under 2010 och 2011 genomförts mellan 
Lunds tekniska högskola och Sysav Utveckling för att ta reda 
på hur mycket deponigas som kommer att kunna produceras i 
framtiden från Trelleborgs avfallsanläggning. Ett annat exa-
mensarbete från Lunds Universitet har tittat på ett särskilt mät-
instrument för att upptäcka var och hur deponigas läcker ut ur 
en deponi.
*Energi- och klimataspekter på utsortering av matavfall i Sysavregionen, Profu 2011-
10-18

** Bestämning av andel fossilt kol i avfall som förbränns i Sverige, Rapport U2012:02 

Avfall Sverige
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”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”

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.
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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 an-
läggning för farligt avfall hanteras stora mängder farligt avfall. 
I verksamheten ingår både insamling, transport, omlastning, 
mellanlagring och behandling av vissa slag av farligt avfall. För 
återvinning, behandling eller destruktion anlitas också externa, 
godkända anläggningar. 

Många typer av farligt avfall 
Farligt avfall är ett samlingsbegrepp för många typer av avfall 
och det finns därför också många olika metoder för att hantera 
detta avfall. Ofta är det möjligt att återvinna farligt avfall, till 
exempel spillolja. Andra typer av farligt avfall kan förbrännas 
med energiutvinning eller placeras i säkra, speciella deponier. 
En del av det farliga avfallet kan behandlas i Sysavs egna an-
läggningar. 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 bå-
de hushåll och företag.
   
Service till företag och hushåll 
De största mängderna farligt avfall kommer från företag och 
verksamheter. Många av kunderna använder sig av LOTS® 
Miljösystem, en service där Sysav står för behållare och trans-
porter och garanterar en miljösäker behandling. Sysavs kemis-
ter erbjuder företagskunderna rådgivning och praktisk hjälp.
 Sysav har ägarkommunernas uppdrag att samla in hushål-
lens farliga avfall. Det mesta samlas in på återvinningscentraler-
nas miljöstationer. Som komplement har Sysav även haft obe-
mannade miljöstationer på ett trettiotal bensinstationer i 
Sysavregionen. Av säkerhetsskäl och på grund av att de använts 
väldigt lite av hushållen har nästan alla dessa obemannade mil-
jöstationer avvecklats. Farligt Avfall-bilen är en försöksverk-
samhet som drivs i samarbete mellan ägarkommunerna och 
Sysav. Om försöket faller väl ut kan bilen bli ett återkommande 
inslag runt om i södra Skånes bostadsområden.

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.

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. 2011 tog Sysav emot totalt 
38 000 ton förorenad jord varav 5 000-10 000 ton behandlades 
biologiskt. Beroende på föroreningsgrad väljs den miljömässigt 
mest lämpliga användningen av övrig jord. 
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Sysav avgiftar kretsloppet:

2011 tog Sysav bland annat bort följande 
avfallsmängder ur kretsloppet:

110 ton kvicksilverhaltigt avfall

10 ton PCB-haltigt avfall

15 ton bekämpningsmedelsavfallFarligt Avfall-bilen är en specialutrustad lastbil för insamling av farligt 
avfall från hushåll, som sedan våren 2011 rullar enligt fastställt sche-
ma bland ägarkommunerna.
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