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Vi väljer i år att separera årsredovisningen från hållbarhetsredovisningen då vi ser en bredare användning av produkterna genom att 
separera dem. Detta innebär att hållbarhetsupplysningarna finns på två ställen, dels i årsredovisningen, dels i hållbarhetsredovisningen. 
Uppdelningen innebär att merparten av avsnitten rörande miljö, sociala förhållanden, personal, centrala resultatindikatorer som 
är relevanta för verksamheten samt upplysningar kring respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption åter-
finns i hållbarhetsredovisningen. Bolagets finansiella ställning och räkenskaper, noter, risker samt företagets affärsmodell återfinns 
i årsredovisningen. Bolagets policyer redovisas i båda produkterna.   

Om års- och hållbarhetsredovisningen 2021
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Sysav visar vägen  
mot ett hållbart samhälle
2021 var ett år som bjudit på både utmaningar och överraskningar. Sysav har på ett bra 
och konstruktivt sätt lyckats hantera pandemin och vårt uppdrag. Det visar sig också i vårt 
resultat. Vi har under året startat upp flera framgångsrika initiativ som är avgörande steg i vår 
viktiga uppgift – att visa vägen mot ett hållbart samhälle.

STARKT RESULTAT 

Sett ur ett ekonomiskt perspektiv är 2021 ett av Sysavs bästa 
år någonsin. Det beror framför allt på ett fortsatt stort inflöde 
av avfall från våra kunder, god tillgänglighet i vår energiå-
tervinning samt höga elpriser. Under året såg vi påtagligt 
högre marknadspriser för återvunna metaller, vilket också 
bidrar till vårt goda resultat. Vi förväntar oss att elpriserna 
kommer att vara höga även en tid framöver, samtidigt som vi 
ser att kostnaderna för fossila utsläpp ökar radikalt på några 
års sikt. Detta behöver vi ta med oss i vår framtida planering.

INSATSER VARJE DAG

Ofta får jag frågan vilken miljö- och samhällsnytta vi gör. 
Det är lätt att glömma bort den skillnad vi gör varje dag. 
Trots restriktioner och hög smittspridning har vi med stort 
engagemang och ansvarstagande fortsatt ta emot all sorts 
avfall varje dag under året och lyckats omhänderta det stora 
inflödet på ett hållbart och säkert sätt – för både människa 
och miljö.

INNOVATIONER GER AFFÄRER

Vår världsunika automatiserade textilsorteringsanläggning 
Siptex är nu i full drift. Satsningen har tagit oss med på en 
lärorik och spännande resa med nya affärer och samarbeten 
med strategiska partners. Siptex är ett bra exempel på vikten 
av att våga ta väl avvägda risker, och med stöd från våra 
ägare, ta oss an saker som inte är förutsägbara men som förut-
sätter ett långsiktigt perspektiv. Det är så vi utvecklas och kan 
ligga i framkant och visa vägen mot ett hållbarare samhälle. 

Under 2021 har Sysav även satsat på att utveckla nya material, 
som alternativ till jungfruliga råvaror, vilket medfört stora 
klimatvinster. Slaggrus framställs ur bottenaskan från ener-
giåtervinningen och kan användas som utfyllnadsmaterial i 
stället för exempelvis bergkross. Det är därför glädjande att 
det nu finns ett regionalt miljötillstånd för att använda slag-
grus som konstruktionsmaterial. Beslutet är strategiskt vik-

tigt och det banar väg för oss, och inte minst för branschen, 
då det öppnar upp möjligheter för fler cirkulära affärer.

OFFENSIV SATSNING PÅ KLIMATET

Att minska koldioxidutsläppen är en prioriterad utmaning 
för Sysav. I december antog Sysavs styrelse en klimatambi-
tion med målet att vår verksamhet ska vara klimatpositiv 
2030. Det är en offensiv och ambitiös satsning, men också helt 
nödvändig. Beslutet är, både för våra medarbetare och för 
omvärlden, en viktig signal om att Sysavs ägare menar allvar. 
Våra ägare har tydliga förväntningar på oss. De värden vi 
skapar ska investeras i framåtriktade samhällslösningar, det 
är miljön ska tjäna på vårt arbete.

Redan idag bidrar vår verksamhet med klimatnytta, om 
vi jämför med alternativen. Men för att göra ännu större 
nytta prioriterar vi att minska våra koldioxidutsläpp från 
avfallsförbränningen, där vi har vår huvudsakliga direkta 
klimatpåverkan. Initialt handlar det om att minska mängden 
fossilt material till energiåtervinningen genom att minska 
andelen plast i avfallet. Här arbetar vi med en bred portfölj 
av åtgärder som bidrar till bättre utsortering av plast, både 
ute hos våra kunder och hos oss, samt minskad produktion 
och konsumtion av fossil plast. 

Dessutom utreder vi just nu en kraftfull klimatåtgärd för att 
reducera själva koldioxidutsläppen från energiåtervinningen. 
Det handlar om så kallad Carbon Capture and Storage (CCS), 
koldioxidinfångning och lagring. Beräkningar visar att vi 
med denna teknik kan reducera koldioxidutsläppen med upp 
till 90 procent. Vi har därför inlett en förstudie med stöd av 
Energimyndigheten med målet att driftsätta en egen CCS-
anläggning 2030. Kopplat till denna framtida investering 
tittar nu Sysav tillsammans med Lunds Tekniska Högskola 
och andra energiaktörer på att utveckla en mer energisnål 
infångningsteknik än de befintliga, även detta med stöd från 
Energimyndigheten. Samtidigt medverkar vi även i regio-
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VD HAR ORDET

Peter Engström, VD och koncernchef

”Sysav strävar efter att skapa insikt 
för att förändra beteenden. Vi vill 

göra det enklare, bättre och roligare 
för alla att leva hållbart.”

nala samarbeten kring transport, lagring och användning 
av koldioxid.
 
MÄNNISKOR OCH ENGAGEMANG

Samverkan är en nyckel till framgång och gör att Sysav, sin 
storlek till trots, kan vara en tydlig kraft i omställningen till 
ett hållbart samhälle. Ett exempel på detta är att vi tillsam-
mans med en majoritet av våra ägarkommuner har tagit fram 
en gemensam kretsloppsplan för 2021–2030. Planen innehål-
ler mål som alla främjar en hållbar utveckling i samhället. 
De bidrar till att minska avfall och miljöbelastning, öka åter-
användning och återvinning och sätta beteendeförändring 
i fokus. 

Att vårt arbete spelar roll och berör människor märker vi 
dagligen. Och här spelar vår kunskap och kreativitet stor 
roll. Genom olika initiativ och kampanjer, flera av dem i 
samarbete med kommunerna, vill vi inspirera till hållbara 
lösningar för att hantera dagens utmaningar. Som matlag-
ningstävlingen Resterkocken där vi vill få barn och unga 
att lära sig mer om matsvinn. Eller när vi varit tvungna att 
ställa in våra uppskattade studiebesök och istället fokuserat 
mer på vår podd Avfallet, ett annat innovativt sätt att sprida 
kunskap om hur vi alla kan bidra till ett hållbart samhälle.
Att alla medarbetare brinner för sitt arbete och att de som 
arbetar på våra återvinningscentraler är riktiga miljöhjältar 
- det märker besökarna rätt snabbt.

Sysav strävar efter att skapa insikt för att förändra beteen-
den. Vi vill göra det enklare, bättre och roligare för alla att 
leva hållbart. Här gör våra medarbetare en fin insats för 
samhället och till dem vill jag rikta ett riktigt stort tack!

UTMANINGAR OCH ANSVAR

Många utmaningar återstår för att skapa ett hållbart sam-
hälle. Vissa delar kan påverkas genom lagstiftning medan 
andra kräver beteendeförändringar. Vi kommer fortsätta 

att ge vår bild av hur nya och gemensamma regelverk kan 
underlätta en hållbar omställning i vår region, Sverige och 
Europa och bidra med insikter baserade på vår omfattande 
erfarenhet och kompetens. 

Under året har avfallsbranschen uppmärksammat den ille-
gala avfallshanteringen, där miljön får betala priset, såväl 
nationellt som internationellt. Sysav tar inga genvägar. Att 
kommuninvånare, politiker och samarbetspartners känner 
förtroende för oss är helt avgörande för vår verksamhet och 
vi känner en stor ödmjukhet inför uppdraget. Vi varken 
blundar eller tvekar inför det som är svårt men nödvändigt 
– det ligger i vårt uppdrag att visa vägen mot ett hållbart 
samhälle.
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I takt med att klimatet hamnar allt högre på 
agendan, ökar kraven från omvärlden att före-
tag och verksamheter tar sitt klimatansvar. För 

att tydliggöra hur vi på Sysav tar vårt klimatan-
svar, har vi tagit fram en klimatambition som Sys-
avs styrelse fattade beslut om i december 2021. För 
att minska uppvärmningen av planeten, och nå 1,5 
gradersmålet i Parisavtalet, måste de globala ut-
släppen av växthusgaser minska drastiskt. 

Idag är Sysavkoncernen en stor utsläppare av 
koldioxid, utsläppen under 2021 beräknas uppgå 
till 588 832 ton koldioxid vilket är en minskning 
från förra årets nivåer på 608 000 ton. Av utsläppen 
är 46,1 procent fossila och 53,9 procent biogena. Att 
minska utsläppen från fossila källor, till största 
delen bestående av plast, är något vi kontinuerligt 
och systematiskt arbetar med. För att nå vår kli-
matambition kommer vi dessutom vara med att 
utveckla ny teknik och skapa nya samarbeten.

Av Sysavs totala klimatpåverkan (direkta och 
indirekta utsläpp från vår verksamhet) utgör de 
direkta utsläppen cirka 80 procent. De direkta ut-
släppen består nästan helt av koldioxidutsläpp från 
avfallsförbränningen. 

Klimatpositiva till år 2030
I Sysavs avfallskraftvärmeverk omvandlas utsorterat avfall till fjärrvärme och el.  
Det innebär att avfallet som energiåtervinns kommer till stor nytta. Dessutom undviks 
deponering, som annars riskerar att sprida giftiga ämnen till omgivningen samt utsläpp 
av växthusgasen metan. Energiåtervinning genom förbränning orsakar dock stora  
koldioxidutsläpp. Det ska vi göra något åt. Tillsammans.

SYSAVS KLIMATAMBITION

VAD INNEBÄR BEGREPPET  
KLIMATPOSITIV?
Med klimatpositiv menar vi ett klimatavtryck som är under 
netto noll. 

Sverige som land ska nå netto noll utsläpp 2045. Vår 
ambition är att nå det målet 15 år tidigare. Dessutom vill vi 
bidra väsentligt till regionens utsläppsminskningar. Utöver 
netto noll utsläpp från vår egen verksamhet, ska vi agera 
som en kolsänka för regionen.

Det behövs en rad åtgärder innan och efter förbrän-
ning av avfallet för att minska vår klimatpåverkan. 
Därför krävs samarbete mellan olika aktörer för att 
nå vår klimatambition samt att vi påverkar den po-
litiska debatten och valen av styrmedel. Det här är 
de åtgärder vi prioriterar för att nå vår ambition. 

Före energiutvinning - Minska plasten i avfallet
 ■ Vi skapar insikt om hållbar produktion och konsumtion 
samt vikten av förbättrad plastsortering.

 ■ Vi driver på vidareutvecklingen av fastighetsnära  
insamling av avfall.

 ■ Vi arbetar med differentierade avgifter för  
verksamhetsavfall kopplat till fossilt innehåll.

 ■ Vi motiverar och informerar för ökad källsortering av 
icke-farligt bygg- och rivningsavfall.

 ■ Vi utreder en eventuell investering i en material- 
sorteringsanläggning för industri- och verksamhetsavfall 
samt hushållens grovavfall från ÅVC.

  

Efter energiutvinning – Koldioxidinfångning, 
Carbon Capture and Storage (CCS)
Vi arbetar med målet att ha en storskalig CCS-anläggning 
på plats till 2030. Med CCS skulle vi kunna reducera våra 
koldioxidutsläpp med upp till 90 procent av den fossila 
såväl som den biogena koldioxiden. Det betyder mer än 
200 000 ton fossil koldioxid och runt 300 000 ton biogen 
koldioxid per år vilket motsvarar cirka hälften av Malmös 
fossila utsläpp idag. Med en CCS-anläggning på plats kan vi 
bli klimatpositiva och fungera som en kolsänka i regionen. 
Vi vill på detta sätt bidra med att påskynda reduceringen 
av koldioxid i atmosfären och hjälpa vår planet att komma 
närmare 1,5-gradersmålet. 
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SYSAVS KLIMATAMBITION

Klimatpositiva till år 2030 Vår verksamhet ska till år 2030 nå netto noll klimatavtryck, 
men vi nöjer oss inte där. Vi kommer dessutom att minska 

mängden koldioxid i atmosfären, vilket bidrar till att regionen kan 
minska sina klimatutsläpp i linje med Parisavtalet.

CCS står för Carbon Capture and Storage, en metod för att fånga in och lagra koldioxid. Koldioxidavskiljning 
och lagring ses alltmer som en nödvändig teknik för att reducera klimatpåverkande utsläpp globalt och 

för att nå Sveriges klimatmål om netto nollutsläpp till 2045, och därefter bidra till negativa utsläpp*. Sysav utreder förut-
sättningarna för att tillämpa denna teknik i vår verksamhet och deltar i en rad samarbeten inom området för att bidra till 
förutsättningar för en positiv utvecklingen. Vår ambition är att ha fullskalig CCS på plats 2030.

* Negativa utsläpp åstadkoms genom att binda koldioxid från atmosfären ochlagra den, genom exempelvis CCS-teknik.



DETTA ÄR SYSAV 

8



9

DETTA ÄR SYSAV 

Idag är Sysav beviset på att en hållbar resurs-  
och avfallshantering går hand i hand med en 
cirkulär ekonomi. När vi tar hand om avfall, och 

omvandlar det till något nytt, sluter vi cirkeln. Hos 
oss, eller hos våra samarbetspartners, får sopor och 
skräp chansen att bli värdefulla resurser som ersätter 
nyproduktion. Vi är inte slutet på avfallskedjan, vi är 
början på något nytt. 

I vårt arbete ingår också att gå i täten, hitta nya 
samarbetsformer och våga testa det oprövade för 
att ytterligare förbättra för samhälle, miljö och kli-
mat. Vi arbetar aktivt för att inspirera och upplysa 
om vad vi själva kan göra, om hållbar resurshantering, 
konsumtionens påverkan och vikten av sortering.

Så vad är då vårt syfte? Låt oss sammanfatta det så 
här: Hållbarhet är vårt DNA och vårt hjärta slår för 
en cirkulär värld där så mycket som möjligt tas tillvara 
– för din, min och kommande generationers skull. 

Vår resa mot en hållbar framtid
För att säkerställa att vi håller rätt kurs och hög fart 
framåt arbetar vi efter en strategisk agenda som 
tydligt slår fast vår riktning från avfallshanterare 
till resursåterförare. Hållbarhet är fullt integrerat 
i vår strategiska agenda där vårt uppdrag Hållbar 
Resurshantering ligger som en bas. Uppföljning och 
rapportering av vår framdrift är en självklarhet i 
vårt arbete och utgör därför grunden för den här 
rapporten, som innehåller de upplysningar som 
behövs för att förstå Sysavs utveckling, ställning, 
indikatorer, resultat och konsekvenserna av verk-
samheten. De policies som är tillämpliga, samt re-
sultaten av dessa, finns i bilagan till denna hållbar-
hetsredovisningen. Beskrivningen av Sysavs risker 
hittar du i vår årsredovisning. På nästa uppslag lä-
ser du mer om vårt hållbarhetsuppdrag och vilka 
delar som ingår. 

Ditt och mitt Sysav
I snart 50 år har Sysav arbetat med att omvandla sydskåningarnas avfall till nya resurser.  
Vi tar ansvar för helheten i avfallskedjan, avgiftar kretsloppet för att skydda miljö och 
människors hälsa samt skapar insikt för att förebygga att avfall uppstår. Det gör oss till 
en viktig aktör i vår region. Vi vågar till och med påstå att vi är oumbärliga. Att ta hand 
om sopor är att ta hand om vår planet och ta ansvar för kommande generationer.

VÅR VISION

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

AFFÄRSIDE

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

VÅR VÄRDEGRUND

Tillsammans med ansvar och 
engagemang  

Sysav bidrar till att skapa världens mest hållbara region, 
för denna och kommande generationer – tillsammans 
med våra kunder, samarbetspartners och invånarna 
i våra 14 ägarkommuner. Sysav tar emot, behandlar 
och återvinner avfall från hushåll och industrier. Avfall 
samlas in bland annat på återvinningscentraler, andra 
mottagningsanläggningar och genom att vi hämtar hus-
hållsavfall. Sysav verkar för ett samhälle med cirkulära 
flöden, hållbar produktion och konsumtion, där onödigt 
avfall inte uppstår. 

Kort om Sysav
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DETTA ÄR SYSAV – HÅLLBARHET 

Hållbarhet i ett bredare perspektiv
Hållbar resurshantering ingår i en större helhet. På 
Sysav arbetar vi med de ekologiska, ekonomiska och 
sociala dimensionerna av hållbarhet. Till exempel är 
det viktigt att vi mår bra på arbetsplatsen. Att kombi-
nera samhällsansvar och nytta med ekonomisk håll-
barhet är centralt. Allt annat vore ohållbart.

Uppdrag hållbar 
resurshantering
Sysav omhändertar avfall, avgiftar, förädlar och för tillbaka värdefulla resurser till  
samhället. Vi minskar på så sätt uttaget av jungfruliga resurser. Dessutom skapar vi insikt 
kring en hållbar produktion och konsumtion för att få samhället att förflytta sig uppåt i 
avfallshierarkin, mot cirkulära flöden och ett minskat klimatavtryck. 

Hållbar resurshantering är vårt huvuduppdrag och varje del finns presenterat  
för sig i den här rapporten. 

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

Globala mål på lokal nivå 
Syftet med FN:s 17 globala hållbarhetsmål, inom 
ramen för Agenda 2030, är att skapa en hållbar, in-
kluderande och rättvis utveckling för alla. Sysavs 
vision ligger helt i linje med detta – vi vill bidra till 
världens mest hållbara region, för denna och kom-
mande generationer. Och för att vara en hållbar re-
gion behöver alla 17 mål uppfyllas. Sysav ger ett 
betydande bidrag i detta arbete i form av vårt upp-
drag – Hållbar Resurshantering. Vi har med hjälp 
av en intressent- och väsentlighetsanalys valt ut de 
mål som är mest relevanta för vår verksamhet. Vi 
har identifierat fem mål inklusive delmål där vår 
verksamhet har betydande påverkan och där vi 
kan göra en stor skillnad. I varje avsnitt i hållbar-
hetsredovisningen går det att läsa hur vi bidrar till 
dessa fem globala mål.

     

Sysavs hållbarhetsmål

EKOLOGISK DIMENSION 
Sysav ska:

 ■ Minska uttaget av jungfruliga resurser och  
skadliga utsläpp. 

 ■ Minska spridningen av giftiga ämnen. 
 ■ Skapa insikt om och verka för en hållbar  
produktion och konsumtion. 

EKONOMISK DIMENSION 
Sysav ska:

 ■ Kombinera en långsiktigt hållbar ekonomi med  
samhällsansvar och nytta. 

 ■ Ta till vara och återföra värdefulla resurser till  
samhället istället för att låta dem gå till spillo. 

SOCIAL DIMENSION 
Sysav ska:

 ■ Bidra till en bättre hälsa genom att avgifta  
samhället 

 ■ Utbilda kunder, allmänhet och andra intressenter 
i avfallsminimering och hållbar konsumtion

 ■ Vara en attraktiv arbetsgivare genom att erbjuda 
en hälsosam, säker och inkluderande arbetsplats 
med högt engagemang och hög rekommenda-
tionsgrad.

Fler globala mål som påverkas 
Sysavs kärnverksamhet har också en indirekt på-
verkan på flera globala mål. Målen nedan repre-
senterar ekosystemet omkring oss som bland annat 
påverkas av människans aktiviteter. När vi bedri-
ver vår verksamhet ska vi minimera vår skadliga 
indirekta påverkan på ekosystemet och maximera 
eventuell positiv påverkan. Ett av dessa mål är att 
bekämpa klimatförändringarna och Sysavs bidrag 
till detta läser du mer om i avsnittet om Sysavs kli-
matambition på sidan 6. 
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DETTA ÄR SYSAV – HÅLLBARHET 

FÖRÄDLA
Vi förädlar avfall till resurser

med effektiv teknologi
och innovativa lösningar

Vi avgiftar kretsloppet

Hållbar resurshantering
VÅRT UPPDRAG:

SAMHÄLLE

SKAPA INSIKT
Vi utbildar, ger råd och
samarbetar kring hållbar

produktion och konsumtion

OMHÄNDERTA
Vi gör det lätt att göra rätt och

omhändertar ert avfall

ÅTERFÖRA
Vi levererar återvunna
resurser av rätt kvalitet

Cirkeln är sluten

Insikt 
Vi utbildar, ger råd 
och samarbetar kring 
hållbar produktion och 
konsumtion. 

 ■ Kundrådgivning

 ■ Utvecklingsprojekt

 ■ Studiebesök

 ■ Information

 ■ Utbildningar

Omhänderta  
Vi omhändertar avfall 
på ett effektivt och 
säkert sätt genom: 

 ■ Källsortering 

 ■ Insamling 

 ■ Logistik 

 ■ Avfallssortering 

 ■ Återvinnings- 
centraler 

Förädla
Vi förädlar avfallet till 
värdefulla resurser 
som vi kan återföra 
till samhället istället 
för att låta dessa gå 
till spillo. Det gör vi 
genom:

 ■ Återbruk 

 ■ Materialåtervinning 

 ■ Biologisk  
behandling 

 ■ Energiåtervinning 

Avgifta 
Vi har en viktig uppgift 
att avgifta kretslop-
pet – vi tar bort det 
som inte bör cirkuleras 
tillbaka. Det gör vi 
med hjälp av: 

 ■ Rökgasrening 

 ■ Vattenrening 

 ■ Destruktion 

 ■ Hantering av  
farligt avfall 

 ■ Deponering 

Återföra 
Genom att få till 
cirkulära flöden och 
återföra värdefulla 
resurser, minskar vi 
uttaget av jungfruliga 
resurser. Vi återför: 

 ■ Metaller 

 ■ Textil 

 ■ Mineraler 

 ■ Plast 

 ■ Papper 

 ■ Trä 

 ■ Energi 

 ■ Jordprodukter 

 ■ Näringsämnen 

VÅRT UPPDRAG

Hållbar resurshantering
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MEDARBETARE – DETTA ÄR SYSAV

P å Sysav formulerar vi vårt mål och vår ambition 
som arbetsgivare på följande sätt: 

”Sysav vill vara en attraktiv arbetsgivare med 
högt engagemang och hög rekommendationsgrad. Vi har 
en trygg, säker och trivsam arbetsmiljö samt en tydlig 
gemensam värdegrund som vi står för och följer. Jäm-
ställdhet och mångfald är andra viktiga komponenter i 
arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare. Som före-
tag lever vi som vi lär.” 

Att vara en attraktiv arbetsgivare 
Ett viktigt nyckeltal för hur väl våra medarbetare 
trivs är i vilken utsträckning de vill rekommendera 
oss som arbetsgivare. Nyckeltalet eNPS mäts två 
gånger per år och visar i hur hög grad medarbetare 
vill rekommendera sin närmaste ledare och Sysav 
som företag. Målvärdet för Sysavs båda mätningar 
var +20 för 2021. 

Vad gäller rekommendation av ledare kan vi se 
en tydlig trend – vi gör en förflyttning från +17 i 
april 2020 till +43 i november 2021. Här ligger Sysav 
högt över målvärdet. Tillit är grunden för goda re-
lationer, och för att få andra människor att växa har 
vi sedan 2019 arbetat med satsningar på tillitsbase-
rat ledarskap, och de höga resultaten i undersök-
ningen bottnar med all sannolikhet i detta. Under 
2021 deltog 36 chefer och medarbetare i interna 
utbildningsinternat och har därefter jobbat aktivt 
med sitt ledarskap samt blivit coachade. Totalt hölls 
fem utbildningsinternat under året. Ledarskapet 
följs också upp i medarbetarundersökningar och 
är frekvent föremål för diskussion. 

På frågan i hur hög grad man rekommenderar 
Sysav som arbetsgivare ligger vi på +26 i oktober 
2021. Detta kan jämföras med +13 i mars 2020 när 
undersökningen startade. Vi har under 2021 jobbat 
aktivt med vårt arbetsgivarvarumärke internt, där 

En hållbar arbetsplats
Att våra medarbetare trivs och tycker att det är roligt att gå till arbetet är det  
enda hållbara – både på kort och lång sikt. När man mår bra på jobbet ökar också  
sannolikheten för att man bidrar till nöjda kunder och, i vårt fall, världens  
mest hållbara region. 

Employee Net Promoter Score (eNPS) är en 
metod som mäter hur villiga medarbetare är att re-
kommendera sin arbetsplats till andra. Ett företags 
eNPS-värde kan ligga någonstans mellan -100 och 
+100. Ett värde över 20 är att räkna som ett bra värde.

ledarskapet spelar en betydande roll. Vi har bland 
annat implementerat en förmånsportal med ett 
mycket brett utbud av exempelvis friskvårds- och 
hushållsnära tjänster. Samtidigt försöker vi leva 
som vi lär vad gäller miljö- och klimatfrågor, vil-
ket troligen också stärker oss som företag i dessa 
undersökningar. 

13
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DETTA ÄR SYSAV – MEDARBETARE 

”Jag känner att vi jobbar för något bra, vi bidrar till en bättre miljö, och vi är ett härligt gäng 
på jobbet. Vi har också bra förmåner, till exempel är det lätt att få tillgång till sjukvård via 
sjukvårdsförsäkringen. Jag tycker att Sysav är en trygg och bra arbetsgivare som jag absolut 
skulle rekommendera till andra.”

Mustafa

Sysavs återvinningscentral i Trelleborg
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Säker arbetsplats och förebyggande arbete
Arbetsmiljö och säkerhet är viktiga frågor där vi 
jobbar mot en nollvision för olyckor. Därför följer 
vi arbetsmiljöarbetet med hjälp av nyckeltal som 
mäter olyckor, tillbud och observationer. Vi har 
under året arbetat strategiskt för att öka inrappor-
teringsgraden av främst riskobservationer, för att 
systematiskt minska riskerna i arbetsmiljön och 
förebygga olyckor. I detta ligger även att på varje 
arbetsplatsträff diskutera tillbud, observationer 
och instruktioner för ökad medvetenhet. Under 
2021 har vi inte haft några rapporterade allvarliga 
olyckor, men 53 mindre olyckor, 204 tillbud och 644 
riskobservationer till och med sista december. Antalet 
inrapporterade riskobservationer har ökat mer än 
förväntat under året, då målet var 400 riskobser-
vationer.

Vi har även lyft ut de delar i vår HR-policy som 
avser arbetsmiljö och skapat en separat arbetsmil-
jöpolicy för att ytterligare understryka vikten av ett 
aktivt säkerhetsarbete. Implementeringen av policyn 
har skett genom en aktiv dialog inom varje enhet om 
betydelsen av vårt arbetsmiljöarbete, samt hur vi 
själva kan utföra vårt arbete på ett säkert sätt. Sam-
talen har bidragit till att belysa förbättringsområ-
den och betonar ansvaret inom såväl varje enhet 
och avdelning, som för varje medarbetare.

MEDARBETARE – DETTA ÄR SYSAV

Uppförandekoderna är ett exempel på Sysavs 
policies. I bilagan till hållbarhetsredovisningen finns en 
beskrivning av alla Sysavs policies och hur de följs upp. 
Ett riskavsnitt där arbetsmiljö- och säkerhetsrisker 
samt personalrisker beskrivs återfinns i årsredovisningen.

Psykisk ohälsa och kränkande särbehandling
Att förebygga psykisk ohälsa och motverka kränk-
ningar och diskriminering på arbetsplatsen är vik-
tiga frågor för Sysav. Upplevd eller bevittnad krän-
kande särbehandling och diskriminering mäter vi 
med återkommande pulsade medarbetarunder-
sökningar samt följer upp med närmaste chef.  Vi 
agerar alltid vid misstanke om kränkande särbe-
handling, vilket under 2021 endast skett i något en-
staka fall. Sysav har en nollvision för kränkningar 
eller diskriminering men det krävs kontinuerliga 
påminnelser samt information om vart anställda 
kan vända sig. Under året bjöd vi in alla anställda 
till en föreläsning där vår företagshälsovård talade 
på ämnet kränkande särbehandling.  
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DETTA ÄR SYSAV – MEDARBETARE 

Mångfald och jämställdhet
På Sysav har vi tagit fram en ny plan för vårt mång-
falds- och jämställdhetsarbete. Vi inledde bland annat 
ett samarbete med organisationen MINE, som un-
der året deltog på ett par av våra ledarforum om 
mångfald och rekrytering. Vidare har vi utfört ett 
flertal andra aktiviteter för att vara den samhälls-
byggare vi vill vara, som bidrar till en bättre värld 
där vi tillvaratar olikheter. Vi är övertygade om att 
mångfald bidrar till ökad dynamik och utveckling, 
vilket i förlängningen leder till nöjdare kunder och 
långsiktig lönsamhet.

Uppförandekod och visselblåsarfunktion 
Området respekt för mänskliga rättigheter och mot-
verkande av korruption styrs bland annat av vår 
policy för uppförandekoder. Sysav har en uppfö-
randekod för medarbetare och en uppförandekod för 
leverantörer som båda är grundläggande för verk-
samheten. Syftet med koderna är att skydda mänsk-
liga rättigheter, främja rättvisa och säkra anställ-

Vår värdegrund
För oss är det viktigt att arbeta tillsammans - med 
ansvar och engagemang. Därför har vi på Sysav en 
värdegrund som speglar vår verksamhet:

TILLSAMMANS 
- Ingen av oss är lika smart som alla av oss.

ANSVAR 
-Vi är ansvariga för det vi gör. Och för det vi inte gör.

ENGAGEMANG 
– Engagemang är det som förvandlar ett löfte till verklighet.
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44%
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34st

56%

79 st

148 stKollektivanställda:

Kvinnor

Kvinnor

Män

Män

Könsfördelning 
Koncernlednings-
gruppen:

Tjänstemän:

Könsfördelning i koncernen

Totalt 338

227 st111 st

Åldersfördelning samtliga

Totalt 338

50 ÅR OCH ÖVER

29 ÅR OCH UNDER
24 st

Sysav

Friskvård

Sysav Industri AB

 321 056 kr

 214 038 kr

Samtliga medarbetare omfattas av kollektivavtal.  
Sysav har en HR-policy som är fastställd av Sysavs styrelse 
och finns att läsa på sysav.se.

344

307

11

31

Antal anställda i medeltal:

Antal heltidstjänster:

Antal visstidsanställda/vikariat:

Antal deltidstjänster:

6,33%

8,96%

Sysav:

Sysav Industri AB:

Personalomsättning (fastanställda) 

3,83%

5,07%

Sysav:

Sysav Industri AB:

Sjukfrånvaro

30–49 ÅR

173 st141 st

MEDARBETARE – DETTA ÄR SYSAV

ningsförhållanden, ha en ansvarsfull hantering när 
det gäller miljöfrågor samt upprätthålla höga etiska 
standarder. Koden beskriver även nolltolerans mot 
korruption och mutor. Sysav har ett ansvar mot kun-
der, leverantörer, medarbetare och ägare att agera 
affärsetiskt korrekt. Under 2021 startades ett arbete 
för att tydliggöra en strukturerad leverantörsuppfölj-
ning med implementering under 2022.

Sysavs interna uppförandekod ska tillämpas i 
alla sammanhang och gäller alla som represen-
terar Sysav. Vid misstanke om missförhållanden 
och överträdelse av lagar, förordningar eller upp-
förandekoden har Sysav en visselblåsarfunktion 
vars rutiner beskriver hur medarbetare bör agera 
vid misstanke om allvarliga oegentligheter. Den 
som agerar enligt visselblåsarfunktionen ska inte 
drabbas av några efterverkningar till följd av an-
mälan. Vi strävar efter att upprätthålla ett trans-
parent klimat och hög affärsetik. Information om 
visselblåsarfunktionen finns på Sysavs intranät. 
Under 2021 inrapporterades inga ärenden. 



KAPITELRUBRIK

VÅRT UPPDRAG

Hållbar resurshantering

Så här ser vårt hållbarhetsuppdrag ut. I följande kapitel kan du ta del av hur vi  
jobbar med varje steg i vårt uppdrag. Från steget Samhälle, där vi samlar in avfall 
för hantering, för att sedan gå hela vägen till Återföra avfallet som nya resurser.  
I mitten av cirkeln finns området Skapa insikt, vilket beskriver hur vi arbetar med 
att skapa beteendeförändring i samhället. 

Följ med på 
en hållbar resa

18

FÖRÄDLA
Vi förädlar avfall till resurser

med effektiv teknologi
och innovativa lösningar

Vi avgiftar kretsloppet

Hållbar resurshantering
VÅRT UPPDRAG:

SAMHÄLLE

SKAPA INSIKT
Vi utbildar, ger råd och
samarbetar kring hållbar

produktion och konsumtion

OMHÄNDERTA
Vi gör det lätt att göra rätt och

omhändertar ert avfall

ÅTERFÖRA
Vi levererar återvunna
resurser av rätt kvalitet

Cirkeln är sluten
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HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

I varje avsnitt beskrivs våra viktigaste hållbarhetsfrågor  
kopplat till just det steget i vårt uppdrag, viktiga händelser  
under 2021 och vilka Globala mål med delmål vi bidrar till.  

Bilden nedan ger dig en överblick.
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F ör Sysav är det viktigt att kombinera en lång-
siktigt hållbar ekonomi med samhällsansvar 
och nytta. Det är ett stort uppdrag som vi är 

stolta över. I vårt uppdrag Hållbar Resurshantering 
är samhället både början och slutet på kretsloppet 
och vår cirkulära affär. Vi måste därför anpassa oss 
till samhällets varierande utbud och efterfrågan, men 
också vara en del av det. Vi är en viktig pusselbit i 
den för oss alla gemensamma strävan att hushålla 
med värdefulla resurser samt att minska negativ 
miljöpåverkan.

Dialog och behov
Samhället består av olika sorters avfallskunder 
med olika behov. Hushåll, företag och verksamhe-
ter såsom sjukhus, äldreboenden och skolor. Vi har 
kopplingar till alla dessa målgrupper på olika sätt, 
dels genom att vi tar emot deras avfall, dels när de 
tar emot återvunna resurser. Det kan vara i form 
av fjärrvärme, el eller bränsle men också jord, me-
tall, fyllnadsmaterial eller textil. 

Vilken typ av avfall som samhällets medborgare 
genererar varierar över tid. Det är ett resultat av 

I miljöns och  
samhällets tjänst
Sysav är en del av samhället och har en viktig samhällsfunktion. Vårt uppdrag är att ta 
emot det avfall som samhället skapar men också att göra vad vi kan för att så mycket 
som möjligt kan cirkuleras och återföras som en resurs.
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SAMHÄLLE 

11.6 – minska städers miljöpåverkan 

Sysav bidrar så här: 

 ■ Vi förbättrar avfallshanteringen genom att underlätta sortering, effektivt och ansvarsfullt omhänderta-
gande, innovativ förädling till värdefulla resurser som kan återföras till samhället/kretsloppet. 

 ■ Vi driver arbetet med regionens Kretsloppsplan.

12.4 Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall

Sysav bidrar så här: 

 ■ Vi 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. 

Så bidrar vi till FN:s globala hållbarhetsmål

Använda

Spillet från 
kretsloppet har 
minskat år 2030

Inflödet av 
material och 
produkter till 

kretsloppet har 
minskat år 2030

Resursanvändningen 
i kretsloppet har 

effektiviserats år 2030

A
vy

tt
ra

Använda

Införskaffa

hur vårt produktions- och konsumtionssamhälle 
ser ut och i vilken mån den enskilde kan återvinna 
själv. Det är också beroende på hur lagar och regler 
ser ut, hur stor kunskap vi har om innehållet i det 
vi producerar och konsumerar och dess långsik-
tiga konsekvenser för människa och miljö. Dess-
utom är vissa resurser mer begränsade nu än förr 
och det ställer större krav på oss alla.

Strategiskt instrument med tydliga mål
Sysav och tio ägarkommuner har beslutat om en 
gemensam kretsloppsplan, ett strategiskt instru-
ment för att minska avfallsmängderna och förbätt-
ra hanteringen. 

Planen har tre mål till 2030
1. Inflödet av materiel och produkter till kretsloppet ska 

ha minskat

2. Resursanvändningen i kretsloppet har effektiviserats

3. Spillet från kretsloppet har minskat

Tillsammans kommer vi att kunna göra skillnad 
eftersom vi representerar olika delar av den cirku-
lära värdekedjan. Resultatet påverkar inte bara oss 
i närområdet utan bidrar även till de globala målen. 

Läs mer om hur arbetet med kretsloppsplanen 
går till på: www.kretsloppsplanen.se
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V i strävar efter att minska mängden avfall 
som vi behöver omhänderta och dessutom 
få in renare fraktioner för att lättare cirku-

lera material. Förutom kontinuerlig rådgivning i 
kontakt med våra kunder skapar vi insikt genom 
allt från utvecklingsprojekt och studiebesök till in-
formation, kampanjer och utbildningar. 

Inspirera till  
förändrat beteende
Tillsammans med våra ägarkommuner har vi ta-
git fram kampanjer för att skapa insikt om hållbar 
konsumtion och produktion. På nästa sida ser du 
några exempel detta.

Skapa insikt kring 
hållbar produktion 
och konsumtion

Det bästa avfallet är det som inte uppstår. Genom att skapa insikt om hållbar produktion 
och konsumtion får vi samhället att flytta sig uppåt i avfallshierarkin, mot cirkulära  
flöden och ett minskat klimatavtryck. 

Med kampanjen mot nedskräpning ”Det påverkar väl inte dig?” vill vi, med hjälpa av tillskruvade situationer, göra skillnad.
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Minska matsvinnet
Matsvinnstävlingen Resterkocken hölls under hös-
ten 2021. Tävlingen syftar till att sprida kunskap 
om matsvinn, att inspirera till att ta tillvara maten 
och därigenom minska matsvinnet. I år kom hela 
325 bidrag in.

– Årets bidrag består av många spännande res-
trätter med stor spännvidd. Det är femte året i rad 
som vi arrangerar Resterkocken och jag blir lika 
glad varje år över all kreativitet, säger Ann Thorén, 
projektledare Kommunrelationer. 

Tävlingen fick under 
året stor medial upp-
märksamhet med bland 
annat tre radioinslag i 
P4, varav ett nationellt, 
vilket gav en räckvidd 
på totalt cirka 3,3 mil-
joner lyssnare, samt bra 
synlighet i dagspress 
där vi nådde cirka 170 

000 läsare. Den har även fått genomslag i sociala me-
dier, bland annat via Resterkockens eget Instagram-
konto.

3,3 miljoner lyssnare har nåtts av radioinslagen 
om Resterkocken. 

Undvik onödig konsumtion
Kampanjen Nej till onödig grej har Sysav, tillsam-
mans med sina ägarkommuner, tagit fram för att 
inspirera och informera om hur vi kan tänka nytt 
och mer hållbart kring presenter. Detta för att 
minska avfallet enligt avfallshierarkin, undvika 
onödig konsumtion, öka återbruket och återvin-
ningen. I år fick kampanjen en uppdatering i form 
av nya presenttips inom teknik, då tillverkning 
av ny elektronik har stor miljöpåverkan. Även det 
populära presenttipset ätbar bukett togs fram i 
jultappning. Pressmeddelandet plockades upp av 
TT och återpublicerades i en rad tidningar, vilket 
nådde 338 000 läsare.  

Tävling för ökat återbruk av textil
Textilfrågan engagerar alltid och med den världsu-
nika textilsorteringsmaskinen Siptex kan Sysav 

3,3
miljoner lyssnare.  

Så stor var räckvidden på tre 
radioinslag i P4

Årets bidrag består av många spännande  
resträtter med stor spännvidd. Det är femte 

året i rad som vi arrangerar Resterkocken och 
jag blir lika glad varje år över all kreativitet.

presentera en konkret lösning på hur vi blir en vik-
tig del i att öka textilåtervinningen. Under året har 
Sysav på olika sätt lyft textilfrågan, bland annat 
genom redesigntävlingen Upcycle challenge – ett 
projekt från Sysav Utveckling. Här fick de cirka 30 
deltagarna i åldrarna 8–65 år utsorterat denimma-
terial från Siptex att skapa nya produkter av under tre 
veckor. Allmänheten kunde rösta via Instagram 
och tävlingen fick fin respons. Finalisterna valdes 
ut av en jury som också korade vinnarna. Vinnarna 
presenterades i en filmad modevisning, under det 
digitala eventet Sysavdagen i våras, som också 
hade temat textil.

Presenttipset ätbar bukett nådde 338 000 läsare i en rad olika tidningar.
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SKAPA INSIKT 

M ånga idéer och projekt fångas upp och utförs 
i samverkan med Sysavs egen verksamhet, 
andra sker tillsammans med externa par-

ter. Ett exempel på ett internationellt samarbete är 
Sysavs medlemskap i ISWA, en världsomfattande 
organisation för hållbar resurs- och avfallshante-
ring. Sysav innehar också en styrelsepost.

Sysav Utveckling medverkar i ett samverkans-
forum som drivs av branschnätverket Packbridge 
och Svenska Miljöinstitutet IVL. Forumet är ett 
samarbete mellan industri, akademi och samhälle 
för att öka materialåtervinningen av förpackningar. 

Sysav Utveckling är också med i STEPS (Sustai-
nable Plastics and Transition Pathways) som är ett 
MISTRA-projekt som drivs av Lunds universitet. 
STEPS har som mål att genom forskning och inno-
vation hitta en process för hållbar produktion och 
återvinning/återanvändning av plast.

Sysav deltar dessutom i forskningsprojektet Vär-
memarknad Sverige och har under året varit enga-
gerat i ett delprojekt som handlar om att minska 
plast till energiåtervinning. En handbok främst för 
värmemarknadens aktörer (energibolag, kommu-
ner och fastighetsägare) kommer till våren 2022.

Samverkan som 
leder till utveckling
I Sysavs arbete för att bidra till att skapa världens mest hållbara region är samarbeten 
och kunskapsutbyten av stor vikt. Vi jobbar ständigt med att stödja forskning, utveckla 
nya metoder och projekt. 
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9.5 Öka forskningsinsatser och teknisk kapacitet inom industrisektorn. 

Sysav bidrar så här:

 ■ Vi deltar i FoU-samarbeten kring hållbar produktion och konsumtion och resurseffektivitet.

12.3 Halvera matsvinnet i världen.

12.5 Minska mängden avfall markant.

12.8 Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar.

Sysav bidrar så här:

 ■ Vi skapar insikt kring minskad mängd avfall och sortering.
 ■ Vi skapar insikt och påverkar kring matsvinn.
 ■ Vi arbetar med kommunikation och utbildning om hållbar produktion och konsumtion.

17.16 Stärk det globala partnerskapet för hållbar utveckling

17.17 Uppmuntra effektiva partnerskap

Sysav bidrar så här:

 ■ Vi deltar i samarbetsprojekt med privata och offentliga aktörer, ideella föreningar med fokus på håll-
bar produktion och konsumtion, minskning av spill/avfall, bättre resurshushållning, effektivare avfalls-
hantering etc.

Så bidrar vi till FN:s globala hållbarhetsmål

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

Sysavs miljöpedagoger Rustan Nilsson och Ann Nerlund.

S ysavpodden Avfallet – en riktigt sopig podd 
- och Sysavs egna filmer har en räckvidd på 
drygt 12 000 visningar/lyssningar vilket är 

en dubblering från förra året. Sociala medier är en 
viktig kanal för att nå ut med budskapen. Närva-
ron i sociala medier har ökat och budskapen har 
nått fler människor än tidigare år. Engagemangs-
nivån i Sysavs sociala mediekanaler är stark och 
ligger på 5,17 procent, vilket är ett högt värde jäm-
fört med branschen. 

Sysavs miljöpedagoger tar emot studiebesök och 
ger guidade visningar av avfallsanläggningarna 
samt målgruppsanpassade föreläsningar eller 
workshops. Sysav välkomnar kunder, organisa-
tioner, studenter och allmänheten. Under besöket 
belyser miljöpedagogerna hur en hållbar resurs- 
och avfallshantering hänger ihop med miljö- och 
klimatfrågan. Men också hur alla kan bidra och 
påverka utvecklingen i en mer hållbar riktning. 

Olika tillvägagångssätt för att nå ut
Sysav använder flera kanaler och medier för att nå ut med information.  
Exempelvis publiceras kampanj-, informations- och studiebesöksfilmer på Youtube, 
webbplats och i sociala medier.

Förutom studiebesöken är Sysavs miljöpedago-
ger ofta anlitade som föreläsare, moderatorer och 
workshopsledare. Trots pandemi, har drygt 3200 
personer nåtts av fysiska och digitala studiebesök 
och föreläsningar under året.



”Om alla svenska hushåll återvann en plastförpackning till i månaden skulle 
koldioxidutsläppen kunna minska med 3 600 ton. Det motsvarar utsläppen från cirka 
1 200 bensindrivna bilar varje år eller oljeuppvärmning av 675 medelstora villor.”

Källa: Undersökning gjord av Profu, på uppdrag av FTI.  
Klimatvinster - Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI (ftiab.se) 
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S ysav tar emot avfall från privatpersoner, fö-
retag och industrier, verksamheter och för-
eningar. Vi tar emot och samlar in all sorts 

avfall på ett ansvarsfullt sätt. Därefter förädlar och 
återför vi så mycket resurser som möjligt, och av-
giftar kretsloppet från det som inte ska cirkuleras 
vidare. Avfall samlas in på återvinningscentraler 
och andra mottagningsanläggningar samt genom 
att vi hämtar hushållsavfall i Lomma, Svedala och 
Kävlinge kommun. Sysav tar även in restavfall 
från kunder i Europa för energiåtervinning. Under 
2021 tog Sysav hand om totalt 877 028 ton avfall, 
vilket är en ökning med 52 362 ton. Ökningen be-
ror främst på att vi tagit emot en större mängd ut-
sorterade avfallsrester från kunder i Europa. 

Tillsammans minskar vi restavfallet
Restavfall är det avfall som blir över när allt som 
går att återvinna har sorterats ut. Under de senaste 
åren ser vi ett tydligt minskat restavfall i Sysavre-
gionen och under 2021 ser vi en minskning med 
3 kilo restavfall per person, till 169 kg per person. 
Det gemensamma målet i den antagna Kretslopps-
planen (läs mer om Kretsloppsplanen i avsnittet 
Samhälle) är att senast 2030 uppnå max 100 kg rest-
avfall per person och år. Och potential finns. Sys-
avs senaste plockanalys, som genomfördes 2020, av 
restavfall från villor och flerfamiljshus i våra ägar-
kommuner, visar att mycket av avfallet felsorteras. 
Endast cirka 34 procent av det som slängs i restav-
fallet är rätt sorterat. Innehållet i restavfallspåsen 
består av cirka 23 procent matavfall och 33 procent 
tidningar och förpackningar som ska sorteras ut 
separat och återvinnas. För att nå det högt ställda 
restavfallsmålet krävs ett omfattande och långsik-
tigt arbete som inkluderar fortsatt utbyggnad av 
fastighetsnära insamling, beteendepåverkan, in-

sikter kring vikten av sortering, politisk påverkan 
på styrmedel, prisdifferentiering och andra ekono-
miska incitament. Vår samverkan med ägarkom-
munerna är en viktig bas i det arbetet.

 

Vi tar hand om avfallet 
på ett ansvarsfullt sätt
De senaste hundra åren har konsumtionen, och därigenom avfallsmängderna, ökat  
lavinartat. Vårt ansvar är att på bästa möjliga sätt ta hand om det som blir till avfall.  
Genom att skapa insikt om hållbar konsumtion och produktion vill vi dessutom  
vara med och bidra till att avfall inte uppstår. 

Restavfall per person och år de senaste 5 åren (kg)

200

100

0 2017 2018 2019 2020 2021

197 191 181 172 169
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Återvinningscentraler i ständig utveckling
För att våra invånare ska kunna bidra till ett ansvarsfullt 
omhändertagande gör vi det lätt att göra rätt.  
100 procent av invånarna når en återvinningscentral inom 
30 minuter, 85 procent inom 15 minuter.

Tabellen visar insamlat material på 
våra återvinningscentraler från hushåll, 
inlämnat från företag är exkluderat

På återvinningscentralerna märk-
tes pandemin av även under 
2021. Vi hade fler besökare på 
vardagarna jämfört med tidigare 
år vilket kan bero på att fler per-
soner arbetade hemma. Däremot 
minskade antalet besökare totalt 
sett med tre procent. 

Vi har sett en ökning av både 
byggavfall och inerta material 
under pandemin, exempelvis 
jord, grus och betong då renove-
ring och markarbeten i trädgår-
dar var en fortsatt tydlig trend.
Sysav ansvarar för 15 återvin-
ningscentraler i regionen. Totalt 
samlades 189 213 ton avfall in un-
der 2021 vilket är en minskning 
från förra året med 4,3 procent . 
Mängden avfall per invånare, in-
lämnat till återvinningscentral, 
minskade med 10 kg under 2021 
till 233 kg.

Exempel på utveckling och 
förbättring för återvinning och 
insamling under 2021 på våra 
återvinningscentraler:

 ■ På tre av våra återvinningscen-
traler samlar vi in textil i Sysavs 
egen regi, en ny fraktion sedan 
juni 2021. Totalt samlades 260 ton 
trasig och hel textil in i våra egna 
behållare. På övriga återvinnings-
centraler samarbetar vi med olika 
frivilligorganisationer.

 ■ 18 200 EU-pallar samlades in för 
återbruk och vidareförsäljning.  

 ■ 3 000 begagnade vitvaror har fått 
nytt liv via samarbetspartnern 
”Begagnade vitvaror”. Cirka 60 
procent återbrukades och återan-
vändes, resterande användes som 
reservdelar. 

 ■ På Bunkeflo återvinningscentral, i 
samarbete med Stena Recycling, 
pågår ett försök med insamling 
av hemelektronik och produkter 
som innehåller batterier.

 ■ En ny fraktion för utsortering av 
tryckimpregnerat trä infördes på 
grund av nya lagkrav.

Brännbart (ton)

2020 30 887

2021 29 519

Inerta material (ton)

2020 53 732

2021 50 897

Trädgårdsavfall (ton)

2020 35 499

2021 32 575

Hårdplast (ton)

2020 753

2021 895

Återbruk (ton)

2020 625

2021 1 055

Elektronik/vitvaror (ton)

2020 6 607

2021 6 170

Wellpapp (ton)

2020 3 376

2021 4 123

Trä (ton)

2020 33 006

2021 32 797



11.6 – minska städers miljöpåverkan 

Sysav bidrar så här: 

 ■ Vi förbättrar avfallshantering genom att underlätta sortering, effektivt och ansvarsfullt omhänder-
tagande, innovativ förädling till värdefulla resurser som kan återföras till samhället/kretsloppet. 

12.3 Halvera matsvinnet i världen

12.4 Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall

12.5 Minska mängden avfall markant

Sysav bidrar så här: 

 ■ Vi 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.

 ■ Vi arbetar med kommunikation och utbildning om hållbar produktion och konsumtion.
 ■ Vi skapar insikt kring minskad mängd avfall och sortering.
 ■ Vi skapar insikt och påverkar kring matsvinn. 

Så bidrar vi till FN:s globala hållbarhetsmål
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Sysav tar emot och omhändertar utsorterat 
brännbart avfall från KUNDER I andra länder 
i Europa, till exempel Polen, Storbritannien, 
Tyskland, Norge och Italien.

Avfallet  utgör  drygt  10  procent  av  det avfall  
som  Sysav  energiåtervinner. Det utländska 
avfallet har genomgått sortering och kvalitetssäk-
rats för att passa att förbränna i ett avfallskraft-
värmeverk. Tack vare ett stort fjärrvärmenät 
och energieffektivt avfallskraftvärmeverk, har vi 
ovanligt goda förutsättningar att utvinna energi 
ur avfallet till fjärrvärme och el.

Införsel av avfall – en klimatvinst
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Sysav tog 2021 emot 67 600 ton matavfall från företag och  
hushåll i våra 14 ägarkommuner – och av detta blev det biogas 

motsvarande cirka 3,6 miljoner liter bensin.
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H os Sysav blir trädgårdsavfallet grönkompost, 
matavfall omvandlas till en tjockflytande 
produkt som kallas slurry, som sedan blir 

biogas och biogödsel. Förbränningsrester från en-
ergiåtervinningen blir till slaggrus. Textilavfall 
sorteras i vår storskaliga sorteringsprocess Siptex 
för att sedan gå vidare till förädling hos externa 
parter. Vi strävar ständigt efter att förbättra dessa 
processer och på så sätt bli ännu mer cirkulära.

Grönkompost och plantjord 
Det trädgårdsavfall som återvinningscentralerna 
tar emot, och det som våra kunder sorterat i sina 
avfallskärl, komposteras på våra avfallsanlägg-
ningar i Malmö, Ystad och St Olof och omvandlas 
till grönkompost. Komposten siktas och blandas 
därefter med torv och näring till plantjord eller 
används som jordförbättringsmedel som den är. 
Sysavs grönkompost och plantjord är två populära 
produkter som vi säljer till privatpersoner och fö-
retag. Grönkomposten är certifierad enligt SPCR 
152, vilket bland annat innebär en noggrann kvali-
tetsdokumentation. 

Matavfall blir slurry,  
basen i biogas och biogödsel 

 ■ Sysav tar hand om matavfall från företag och hushåll i 
våra 14 ägarkommuner. På våra återvinningscentraler 
har vi varje höst en särskild insamling av fallfrukt från 
skånska trädgårdar. I vår egen förbehandlingsanlägg-
ning framställer vi sedan slurry, som skickas vidare för 
rötning och blir slutligen till biogas och biogödsel. Under 
2021 producerade Sysav drygt 49 000 ton slurry av 
cirka 67 600 ton matavfall.

 ■ Biogasen är ett fossilfritt bränsle till fordon och vår års-
produktion av slurry som blir biogas motsvarande cirka 
3,6 miljoner liter bensin. 

 ■ Biogödseln används främst som gödsel för jordbruket i 
södra Sverige. Den färdiga biogödseln innehåller fosfor 
och kväve som cirkulerats. Alternativet till biogödsel är 
antingen spillning från djur eller konstgödsel, en kemiskt 
framställd produkt som innehåller tillsatt kväve och 
fosfor. Att tillverka konstgödsel kräver stora mängder 
energi. Fosfor är en ändlig resurs, som det dessutom 
råder brist på, därför är biogödsel ett mer hållbart 
alternativ. 

Sysavs förädlingsprocesser 
ger avfall nytt liv 
Sysav förädlar avfall själva, genom olika processer, eller skickar vidare till samarbetspartners 
för förädling och återvinning. Det är ett effektivt sätt att ta vara på värdefulla resurser 
för att sedan cirkulera dem i samhället igen.

Hämtning av den slurry som skickas vidare för rötning och slutligen blir till 
biogas och biogödsel.

Under 2021 såldes närmare 170 000 säckar plantjord på våra återvinningscentraler. 
Plantjorden tillverkas av komposterat trädgårdsavfall.
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Slaggen, en cirkulär resurs  
från avfallsförbränningen

Slaggrus är ett klimatpositivt alternativ till jungfruliga material som framställs ur den rest som uppkommer vid förbränning av avfall vid Sysavs avfallskraftvärmeverk.

Under 2021 skrevs ett historiskt avtal mellan Sysav 
och Trelleborgs Hamn för användning av slaggrus 
som konstruktionsmaterial i samband med utbygg-
naden av hamnen. En livscykelanalys, utförd av RISE, 
visar att utsläppen av koldioxid minskar med 6 000 
ton för detta projekt, då slaggrus används istället för 
bergkross. Det beror främst på färre transporter 

men även på slaggrusets förmåga att binda koldioxid 
innan det används som anläggningsmaterial

Slaggrus klassas idag som ett icke farligt avfall, men 
det krävs ändå ett godkännande från myndigheter 
om man vill använda det som exempelvis konstruk-
tionsmaterial. Handläggningstiden är lång vilket både 
Sysav och branschorganisationen Avfall Sverige ar-
betar för att förändra. Därför är det glädjande att 
Länsstyrelsen godkänt användningen av slaggrus 
som konstruktionsmaterial i samband med utbygg-
naden av uppställningsytor i Trelleborgs Hamn.

Sysav banar väg med en  
cirkulär affär inom slaggrus

Slagg, eller bottenaska som det också kallas, är det 
som återstår efter avfallsförbränningen och den 
innehåller rester av grus, porslin, glas och olika 
typer av metaller. Ur slaggen återvinner vi metall-
ler men även slaggrus. Slaggrus är ett material som 
lämpar sig som fyllnadsmassa vid infrastruktur-
projekt och kan vara ett alternativ till bergkross. 

Bergkross är en jungfrulig resurs som dessutom är 
en bristvara i Skåne.  Att krossa sten är en bullrig 
och dammig process som kräver transporter i flera 
led, något som undviks vid användning av slaggrus. 

Med hjälp av vår nya sorteringsanläggning, som 
togs i bruk under 2020, kan vi återvinna allt mer 
av slaggen och sortera ut magnetiskt skrot, icke 
magnetiskt skrot, slaggrus, och en brännbar rest. 
Den största delen av slaggen, cirka 90 procent, blir 
slaggrus. När anläggningen är i full drift kommer 
cirka 20 400 ton koldioxidutsläpp att kunna undvi-
kas, enligt Sysav Utvecklings beräkningar.
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Världens två vanligaste textilfibrer är bomull och 
polyester. Bomullsodling kräver enorma mängder 
vatten, och sker i delar av världen där vatten är en 
väldigt begränsad resurs. Lägg till kemikalier och 
transport och vi får ett kostsamt tyg ur ett håll-
barhetsperspektiv. Polyester och många andra syn-
tetiska fibrer är av fossilt ursprung och tillverkas 
av råolja. Därför är det mycket vunnet om vi kan 
cirkulera textil, antingen i befintlig form, omsydd 
eller återvunnen som nytt material.  

 Sysav bidrar till att minska textilens klimatpå-
verkan, då vår världsunika anläggning Siptex sor-
terar textilfiber med stor precision, för att sedan gå 
vidare i det textila kretsloppet, för förädling hos 
extern part. Vi har initialt fokuserat på sortering av 
bomull, polyester, akryl och ull, men fler produkter 
kommer att adderas efter hand. Målet med Siptex 
är att så mycket textil som möjligt ska gå till hög-
kvalitativ återvinning, det vill säga bli nytt tyg igen.  

 Under 2021 har vi arbetat med att kalibrera den 
nya anläggningen och ett tiotal provleveranser av 
utsorterat material har gått vidare till våra part-

ners. Den nya produkten heter ReFab® – Renewable 
Fabulous Fabric. Bland mottagarna av textilråvaran 
finns stora aktörer både inom modebransch och 
materialåtervinning. Sportmodekedjan Stadium 
ska låta uttjänt polyester återuppstå som nya trä-
ningskläder, och det svenska sustain-techbolaget 
Renewcell tar emot bomull för att återvinna till 
viskosfiber. 

9.4 Uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet.

9.5 Öka forskningsinsatser och teknisk kapacitet inom industrisektorn. 

Sysav bidrar så här:

 ■ Vi arbetar med våra kunder för att stödja dem i att minska mängden spill/avfall och förbättra sorte-
ring av restprodukter/avfall.

 ■ Vi deltar i FoU-samarbeten kring hållbar produktion o konsumtion och resurseffektivitet.

12.5 Minska mängden avfall markant

Sysav bidrar så här:

 ■ Vi förbättrar avfallshantering genom att underlätta sortering, effektivt och ansvarsfullt omhänder-
tagande, innovativ förädling till värdefulla resurser som kan återföras till samhället/kretsloppet.  

Så bidrar vi till FN:s globala hållbarhetsmål

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

Textil får nytt liv med Renewable Fabulous Fabric

”Vi vet att omställningen till mer cirkulära 
processer kommer att vara en avgörande 
del för en framtida bransch. Tillsammans 
med Siptex och Sysav ser vi fram emot nya 
möjligheter och materialutvecklingar till 
våra kommande sortiment för träning och 
funktionsmaterial”

Catrine Marchall
Sustainability Manager på Stadium
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F arligt avfall hanteras på olika sätt, genom 
en bedömning avgör våra experter om vi 
kan behandla avfallet själva eller om det ska 

skickas vidare till andra anläggningar. De vanli-
gaste metoderna för behandling av farligt avfall är 
förbränning med energiutvinning (destruktion), 
återvinning, neutralisation, deponi och en separa-
tionsmetod som kallas kryo-malning.

Mängden insamlat farligt avfall för Sysav ökade 
med drygt 20 000 ton jämfört med föregående år 
och uppgick till 70 354 ton. Ökningen beror på 
en större mängd infört avfall klassat som farligt 
avfall samt en förändrad rapportering av tryckim-
pregnerat trä.  

 
Insamling av farligt avfall i butik
Säkerhetsskåpet Samlaren är specialgjort för in-
samling av batterier, lampor och småelektronik i 
matbutiker. Samlaren gör det enkelt att samla in 
sådant som annars lätt skulle hamna i soporna, till 
exempel glödlampor och lågenergilampor.

 Samhällsnyttan blir dubbel - dels avgiftas krets-
loppet från farliga ämnen, dels återvinns värdefulla 
metaller som istället kan återanvändas vid produk-
tion av nya varor. Under 2021 samlades cirka 22,5 
ton in via Samlaren vilket är en liten minskning 
från förra året, troligen som en följd av pandemin.

Sysav avgiftar kretsloppet
Sysav har en viktig uppgift att avgifta kretsloppet, vilket innebär att vi tar bort farliga ämnen som 
inte ska cirkuleras då de kan skada natur, miljö och människors hälsa. Sysav har avgiftat kretsloppet  
i mer än 20 år och vi blir ofta anlitade som experter vid fynd av farliga kemikalier. 

 
i hushållen

 ■ Nagellack

 ■ Elektronik

 ■ Lampor / ljuskällor

 ■ Leksaker med inbyggda 
batterier

 ■ Eltandborstar

 ■ Färgrester

 ■ Bekämpningsmedel

 ■ Rengöringsmedel

  
inom industrin

 ■ Färgrester

 ■ Lim

 ■ Lösningsmedel

 ■ Spillolja

 ■ Syror / baser

 ■ Småbatterier

 ■ Bilbatterier

 ■ Oljefilter

 ■ Elavfall

 ■ Förorenat vatten

Exempel på farligt avfall
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Destruktion
Destruktion är den vanligaste behandlingsmeto-
den vid avgiftning och är speciellt lämpad för far-
ligt avfall med högt energiinnehåll. Förbränning 
sker vid 1 200°C, så kallad högtemperaturförbrän-
ning. Den höga temperaturen förstör de organiska 
molekylerna i det farliga materialet.

Rökgasrening 
Vid förbränning av avfall uppstår rökgas. Rökgaser 
som bildas vid förbränning i Sysavs avfallskraft-
värmeverk renas. Det effektiva rökgasreningssys-
temet gör att utsläppsvärdena ligger långt under 
de tillåtna gränsvärdena. Via förbränning med 
rökgasrening avgiftar vi kretsloppet från skadliga 
ämnen som kan finnas i det utsorterade brännbara 
restavfallet, till exempel i gamla plastgolv. Dessa 
ämnen vill vi inte cirkulera och därför har förbrän-

ningen med rökgasrening en viktig avgiftnings-
uppgift. Så kommer det sannolikt vara under lång 
tid framöver eftersom ohälsosamma ämnen fortfa-
rande finns i olika produkter i samhället idag.

Vattenrening
Sysav har möjlighet att själva behandla oljeförore-
nat vatten och vattenhaltigt avfall som till exempel 
skurvatten från verkstadsindustrier. Detta tas om 
hand i vår vattenreningsanläggning. Under året 
som gått har Sysav uppgraderat vattenrenings-
processen med ett nytt reningssteg. Det nya steget 
minskar markant belastningen för efterkomman-
de reningssteg och ger därmed positiva följer ur 
både ett ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. 

Deponering
Det finns förorenade massor där föroreningen inte 
går att ta bort på något bra sätt på grund av att 
föroreningen inte går att bryta ner eller förbränna, 
eller för att det skulle bli alltför kostsamt. För den 
typen av material kan en miljösäker slutförvaring, 
så kallad deponi, vara det bästa alternativet.

Val av behandlingsmetod  
kräver kunskap
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11.6 – minska städers miljöpåverkan 

Sysav bidrar så här:

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

 ■ Vi har en resurseffektiv produktion av el och värme med avancerad rökgasrening.

12.4 Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall

Sysav bidrar så här:

 ■ Vi avgiftar kretsloppet med hjälp av exempelvis Samlaren, återvinningscentraler och Farligt Avfall-
bilen. Vi lägger också stor vikt vid att informera så att våra kunder har kunskap om avfallshantering.  
I vår verksamhet använder vi olika metoder som tar bort sådant som inte ska cirkuleras tillbaka.

Så bidrar vi till FN:s globala hållbarhetsmål

Sysav tog emot stora 
mängder vatten från 
båtbrand
Under juni 2021 tog Sysav emot stora 
mängder släckvatten från räddningsinsat-
sen vid en båtbrand i Landskrona. 

De förorenade vattenmassorna förvarades i 
cisterner som ägs av Safir, en ekonomisk för-
ening med olika medlemmar inom industrin. 
Föreningen har tillgång till flera cisterner där 
det finns beredskap för att kunna ta emot 
släckvatten och brandfarliga ämnen. Sysav är 
ansvariga för drift och underhåll av Safirs cis-
terner samt för beredskapen att direkt kunna 
göra insatser för att lagra avfall vid en kris. 

År 2020 införde regeringen nya krav 
i Avfallsförordningen om vilka anteckningar 
som ska föras kring farligt avfall. Kraven gäl-
ler från avfallsproducent fram till mottagning 
och behandling av avfall. Anteckningarna ska 
rapporteras in för att säkra en korrekt han-
tering. Därför har vi vidareutvecklat vårt af-
färssystem och lanserat en app för att effek-
tivisera flöden inom bedömning, hämtning 
och mottaganden av avfall, samtidigt som vi 
rapporterar till Naturvårdsverket.

”Det var ett gott samarbete mellan Sysavs 
personal och externa parter som gjorde att 

vi kunde ta emot det förorenade vattnet från 
båtbranden i Landskrona, dygnet runt, utan att 

påverka driften.”

Niklas Linnarsson 
Driftchef på Farligt Avfall Sysav i Malmö.
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A tt återföra avfall som resurser, och att hela 
tiden bli bättre på detta sista steg i vårt 
hållbarhetsuppdrag, är det mest centrala 

i vår strategiska inriktning. Ibland är det vi själva 
som förädlar och återför resurserna, ibland är vi ett 
steg på vägen och sluter cirkeln tillsammans med 
andra aktörer. Det som inte ska tillbaka in i krets-
loppet tar vi hand om på ett säkert sätt.

Med vår hjälp blir trädgårdsavfall till plantjord, 
matrester till biogas eller biogödsel till bondens 

åkrar, spillolja från bilverkstadens gamla motorer 
och växellådor blir nya basoljor till maskiner, gam-
la gipsväggar blir nya gipsskivor i någon annans 
hem. Och så fortsätter det. Trä blir flis, metall blir 
ny metall, plast blir ny plast och kläder får nytt liv 
i form av nya textilier efter vår sortering. När vi 
har tagit vara på allt som kan återanvändas eller 
återvinnas, gör vi energi av resterna som blir till el 
eller värmer upp över hundra tusen hushåll. Men inte 
ens där är det slut. Till och med i askan ser vi resurser.

Cirkulära flöden för att 
återföra värdefulla resurser
Sysavs syfte är att bidra till en cirkulär och hållbar värld där så mycket som möjligt tas tillvara 
och återförs som värdefulla resurser. Då minskar vi uttaget av jungfruliga råvaror och bidrar 
med både klimat- och miljönytta. 
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Exempel 
på vad Sysav 
återfört 2021

METALLER
6 234 ton järn sorterades ut ur botten-
saskan från förbränningen - nästan en 

fördubbling jämfört med året innan. Det 
kan sedan återanvändas vid produktion 

av till exempel järnvägsräls eller stål.

TRÄ
37 916 ton färgat trä och 1 231 ton ofär-
gat trä, från exempelvis ombyggnationer 
i de skånska hemmen, cirkulerades åter 

ut i samhället

SLAGGRUS
Vi utvann 115 000 ton slaggrus ur askan, 

vilket är en ökning med 20 procent  
jämfört med året innan. En klimatpositiv 
restprodukt som förtjänstfullt kan 

ersätta bergkross som bärlager vid till 
exempel vägbyggen.

ÅTERBRUK
1 055 ton, bestående av 712 ton loppis-
prylar och 358 ton lastpallar till återbruk, 

gick vidare från Sysav för att kunna 
användas igen.

TEXTIL
Från vår nya sorteringsanläggning har vi 
skickat vidare 10 testomgångar utsor-
terad textil, innehållande 95 procent 

bomull. Miljövinsten är stor när bomull 
kan återvinnas, då den som jungfrulig 

råvara är mycket resurskrävande.

ENERGI
Sysav levererade 1 473 GWh återvun-

nen värme till Malmös och Burlövs  
fjärrvärmenät och 199 GWh el till det 

allmänna elnätet i Skåne. 

SKROT
11 946 ton blandat skrot har lämnat våra 
anläggningar för att sorteras vidare hos 
extern part. Ett bra exempel på samar-
beten med andra aktörer i värdekedjan.

PAPPER
4 703 ton papper återvanns - en bland-
ning av wellpapp, kontorspapper och 

tidningar. Wellpapp kan återvinnas 7-8 
gånger. 

PLANTJORD
166 657 säckar egentillverkad plantjord 

såldes på våra återvinningscentraler. 

PLAST
648 ton blandad plast återvanns. Ju 
mer plast som kan sorteras ut före 

förbränning, desto lägre utsläpp av fossil 
koldioxid.
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S om tidigare beskrivits medför avfallsför-
bränning fossila koldioxidutsläpp då det 
som förbränns till viss del har ett fossilt 

innehåll, så som plast. Detta gör att EU inte klas-
sificerar energiåtervinning av avfall som hållbara 
investeringar i sin taxonomi i dagsläget. Sysav ser 
återvunnen energi som en naturlig del i en håll-
bar resurs- och avfallshantering precis som ma-
terialåtervinning är en naturlig del av en cirkulär 
ekonomi. I Sverige är deponering av organiskt och 
brännbart avfall förbjudet då det är avfall som 
går att materialåtervinna, och som dessutom bil-
dar metangas vid nedbrytning. Metangas är en 24 
gånger mer aggressiv växthusgas än vad koldioxid 
är. Genom avfallsförbränningen kan vi också leve-
rera både fjärrvärme och el till samhället. Genom 
att Sysav tar emot avfall till förbränning från kun-
der i Europa minskar vi klimatpåverkan, då avfal-
let hade behandlats på ett sämre sätt i ursprungslan-
det till exempel genom deponering.

Sysav släppte år 2020 ut 608 000 ton koldioxid 
från avfallsförbränningen och i den prognos som 
tagits fram för 2021 är siffran cirka 589 000 ton 
koldioxid. Minskningen beror på en något min-
dre mängd förbränt avfall under 2021 jämfört med 
2020. Variation över tid av koldioxidutsläpp från 
anläggningen beror även på mängden plast i avfal-
let. Av den totala mängden koldioxid för 2021 är 
drygt 46 procent fossila koldioxidutsläpp och res-
terande biogena. Majoriteten av de fossila utsläp-
pen kommer från plast i verksamhets- eller restav-
fallet och därför strävar vi särskilt efter att minska 
den andelen. Mer om våra mål för detta finns att 
läsa om i vår Klimatambition på sidan 6. 

Värme från förbränning av avfall
2021 stod Sysav för cirka 62,5 procent av fjärrvär-
men i Burlöv och Malmö. En av styrkorna med 
fjärrvärme är att många olika anläggningar och 
kunder är sammankopplade i stora flexibla nät där 

Energiåtervinning en viktig metod 
i en hållbar resurs- och avfallshantering
I Sysavs avfallskraftvärmeverk energiåtervinns avfall som av olika anledningar inte  
går att materialåtervinna, utan skulle ha deponerats om vår anläggning inte fanns.  
Avfallet som förbränns utgörs primärt av utsorterade avfallsrester, rejekt från återvinnings-
processer, samt material som inte får eller kan återvinnas, eller återanvändas på annat sätt. 
Sjukhusavfall är ett sådant exempel.

man kan optimera driften efter tillgång och efter-
frågan. I oktober, som var ovanligt varm, sjönk ef-
terfrågan och vi minskade därmed vår produktion. 
För att kontinuerligt kunna anpassa produktionen 
sparar vi avfall på tillfälligt lager för perioder med 
större efterfrågan av värme. 

Vi förser regionen med el
Sysav är en lokal elproducent och har ställt om till 
att producera mer el för att möta den höga efter-
frågan i södra Sverige. Priset på elen sätts på den 
öppna marknaden, på elbörsen Nordpol Modity. 
Sverige står inför stora energiutmaningar, därför 
är det bra att energiinnehållet i utsorterat bränn-
bart restavfall tas tillvara och återförs som bland 
annat el. 
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Total elproduktion (MWh)

20212019 2020
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250 000

0

288 844287 255280 000

Såld el (MWh)

500 000

250 000

0

199 237198 077189 500
Total mängd inkommet avfall till koncernen (ton)

1 000 000

500 000

0

877 028824 666887 100

Externt levererat 2021 (MWh)

1 473 129

199 237

Värme:

El:

Internt levererat* 2021 (MWh)

6 709

89 607

Värme:

El:

*användning av egenproducerad energi inom Sysav. 

Total värmeproduktion (MWh)
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Tack vare Sysavs nya och mer effektiva slaggsorte-
ringsanläggning kunde cirka 6 000 ton järn sorte-
ras ut ur slaggen, eller bottenaskan, som vi också 
kallar det. Det är nästan en fördubbling jämfört 
med året innan. Järnet vi sorterar ut säljer vi till 
företag som använder det i sin produktion. Under 
2020 sålde vi 3 400 ton järn och motsvarande siffra 
för 2021 är 6 200 ton järn. Övriga metaller skickas 
till sorteringsanläggningar och sedan till smält-
verk dä de olika metallerna smälts till tackor för 
att sedan återanvändas i produktion. Ur 2 000 ton 
metallkoncentrat per år utvinner vi och återför 60 
procent rena metaller. 

Metaller som utsorteras ur  
bottenaskan efter förbränning av avfall

 ■ Järn
 ■ Koppar 
 ■ Rostfritt (nickellegeringar)
 ■ Aluminium
 ■ Guld 
 ■ Silver

Hållbarhetsaspekter med metallåtervinning
Det finns stora hälsovinster med att omhänderta 
och återvinna metaller. Mer om detta under rub-
riken Avgifta. Återvinning leder dessutom till ett 
minskat uttag av jungfruliga resurser och färre 
transporter. För att ta fram jungfruligt material 
krävs gruvdrift vilket ofta är förknippat med 
slagghögar, ingrepp i naturen, läckage av gifter 
och i många länder också inhumana arbetsvillkor. 
Därför är återvinning en bra idé ur alla de tre as-
pekterna av hållbarhet; ekonomiskt, ekologiskt och 
socialt.
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7.2 – öka andelen förnybar energi i världen 

Sysav bidrar så här:

 ■ Vi försörjer regionen med återvunnen el och fjärrvärme. Vi strävar efter att kontinuerligt öka andelen 
energi som har ett förnybart ursprung.

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

 ■ Vi har en resurseffektiv produktion av el och värme med avancerad rökgasrening.

12.5 Minska mängden avfall markant

Sysav bidrar så här:

 ■ Vi förbättrar avfallshantering genom att underlätta sortering, effektivt och ansvarsfullt omhänderta-
gande, innovativ förädling till värdefulla resurser som kan återföras till samhället/kretsloppet. 

Så bidrar vi till FN:s globala hållbarhetsmål

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

Tunga argument  
för metallåtervinning
I bottenaskan, som återstår från energiåtervinningen, sorterar  
vi ut metaller för återvinning. Ett viktigt sätt att minska uttaget 
av jungfruliga råvaror samtidigt som vi skyddar miljön från  
farliga tungmetaller.

Mängd metaller som utvinns ur  
bottenaskan efter förbränning av avfall (ton)

8 000

4 000

0 20212019 2020

Icke magnetiskt

1 253 3 783 

Järn

2 082 2 965 2250 6 000
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Sysavs policyer
Genom en tydlig styrning av verksamheten och kontinuerlig uppföljning säkerställer Sysav att 
de olika aktiviteter genomförs på rätt sätt. Läs mer om våra externa policyer på sysav.se

POLICY SYFTE UPPFÖLJNING/KONSEKVENS ANSVAR

Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbetet på Sysav strävar efter att 
uppnå en skadefri och hälsosam arbetsplats och 
ett öppet och tillitsfullt samarbetsklimat. Vi har 
en hög riskmedvetenhet och tar inte genvägar 
i vårt arbete som innebär risker för oss själva 
eller andra och vi agerar om vi ser någon ta en 
risk som kan få negativa konsekvenser.

Sysavs skyddsorganisation arbetar systematiskt för att 
ständigt utveckla vårt skydds- och arbetsmiljöarbete 
så att olyckor och ohälsa förebyggs. Detta görs genom 
att undersöka arbetsmiljön på olika sätt, genomföra 
åtgärder och följa upp arbetet.

Verksamhets- 
utveckling

Dataskyddspolicy  Att skydda insamlade personuppgifter. Sysav ser till att skydda personuppgifterna och att behand-
lingen följer både gällande dataskyddsregler och interna 
rutiner. Ett dataskyddsombud granskar att dessa regler 
följs. Klagomål kan anmälas skriftligen till dataskyddsom-
budet.

Ekonomi  
och inköp

Finansiell riskpolicy Att skapa en koncerngemensam plattform för att 
identifiera, analysera, bedöma, mäta och kontrol-
lera de finansiella risker Sysav är exponerad mot.

Det åligger respektive avdelningschef och operativt 
ansvarig att ha kännedom om och anpassa sitt finansiella 
risktagande efter det av styrelsen och vd satta riskmadatet. 
Vd är dock ytterst ansvarig för att det satta riskmandatet 
efterlevs. 

Ekonomi  
och inköp

HR-policy Att tydliggöra förväntningar och ansvar inom 
väsentliga områden för ledning och medarbetare 
inom Sysav. 

Sysav arbetar målmedvetet och strukturerat för att 
ständigt följa upp och utveckla arbetet, i samarbete mellan 
ledare och medarbetare. Sysav erbjuder möjligheten att 
agera whistleblower. Detta granskas och följs upp i vår 
intern- och externrevision.

HR

IT-policy Att skydda Sysavs verksamhet, kunder, partners, 
medarbetare och andra intressenter genom att 
reglera hur IT-resurserna används för företagets 
verksamhet.

Användaren rapporterar omgående upptäckta fel eller 
andra störningar i IT-resurserna till IT-enheten för lämplig 
åtgärd. Kontinuerlig övervakning och loggning görs på 
Sysavs IT-resurser.

Verksamhets- 
utveckling

Kommunikations-
policy

Att skapa förutsättningarna för ett öppet kom-
munikationsklimat där ledare och medarbetare 
känner ansvar för att kommunicera - ofta och 
gärna.

Inom Sysavkoncernen finns en tydlig ansvarsfördelning för 
vem som får och kan uttala sig inom olika verksamhets-
områden. En plan för kriskommunikation är framtagen och 
testas samt utbildas i årligen, enligt rutin. 

Kommunikation

Kvalitetspolicy Sysav är hela tiden öppna för nya sätt att göra vår 
verksamhet bättre för våra kunder, intressenter 
och för varandra internt. 

Sysav sätter mål som är relevanta för kunder och intres-
senter och hjälper till att förstå vad som krävs för att 
bli ännu bättre. Detta görs bland annat genom att mäta, 
följa, lära av erfarenheter samt omsätta denna kunskap i 
arbetssätten. Detta granskas och följs upp i vår intern- och 
externrevision.

Verksamhets- 
utveckling

Miljöpolicy Att erbjuda en säker och trygg avfallshantering, 
där återanvändning, återvinning av material och 
energiutvinning maximeras på ett kostnadseffek-
tivt sätt med miljö- och resurshushållning i fokus.

Sysav utvecklar regelbundet sitt sätt att arbeta för att 
ligga i framkant och uppnå ständiga förbättringar. Arbetet 
präglas av öppenhet och transparens och miljöfrågorna är 
integrerade i alla delar av verksamheten. I Sysavs verksam-
het tillämpas försiktighetsprincipen och i verksamheten tas 
det hänsyn till bästa möjliga teknik för att minska påverkan 
på omgivningen. Detta granskas och följs upp i vår intern- 
och externrevision.

Verksamhets- 
utveckling

Policy för samhälls-
engagemang

Sysavs verksamhet utgör en viktig samhällsfunk-
tion. Därför har vi valt att utöver vår dagliga 
verksamhet även engagera oss genom att stötta 
andra och dela med oss av vår kunskap.

Sysavs samhällsengagemang redovisas för styrelsen en gång 
per år, fördelat på områdena Sponsring och samarbetspart-
ners, Gåvor och donationer samt Kunskapsdelning.

Kommunikation

Policy för Styrning 
och Intern kontroll

Är en övergripande och sammankopplande policy 
som möjliggör för en tydligare förståelse över det 
interna kontrollarbetet inom Sysav

Det finns ett ökat krav på att offentliga företag ska ha en 
god förståelse för sina risker och interna kontroller från 
ett stort antal intressenter. Denna policy skapar struktur 
mellan andra policyer.

VD

Säkerhetspolicy Att hantera risker med syftet att förebygga 
skador, ohälsa, intrång och skador på den yttre 
miljön.

För Sysav är det en självklarhet att följa lagar och andra 
krav som ställs på oss och vi underlättar för alla som vistas 
på våra arbetsplatser att förstå och följa våra regler.

Verksamhets- 
utveckling

Intern  
uppförandekod

Att skydda mänskliga rättigheter, främja rättvisa, 
motverka mutor och korruption och säkra 
verksamhetsutveckling samt upprätthålla höga 
etiska standarder. 

Uppförandekoden gäller alla som representerar Sysav, från 
styrelsemedlemmar och medarbetare till praktikanter och 
andra som har tillfälliga uppdrag. Varje medarbetare har 
ett ansvar att ha kunskap om vad uppförandekoden innebär 
och att tillämpa den i sitt arbete.

HR

Uppförandekod  
för leverantörer

Att skydda mänskliga rättigheter, främja rättvisa, 
motverka mutor och korruption och säkra an-
ställningsförhållanden, ha en ansvarsfull hantering 
när det gäller miljöfrågor samt upprätthålla höga 
etiska standarder

Uppförandekoden gäller alla leverantörer och dess 
underleverantörer, och innehållet i koden ska respekteras 
och följas. Leverantörer och dess underleverantörer är 
skyldiga att känna till vad uppförandekoden innebär och 
tillämpa den i utförande av samtliga uppdrag och/eller 
leveranser till Sysav. Detta granskas och följs upp i vår 
leverantörsuppföljning.

Ekonomi  
och inköp

Upphandlings- och 
inköpspolicy

Att staka ut den riktning som Sysav eftersträvar 
– för att hushålla med Sysavs finansiella medel 
och vara en föregångare på vägen mot ett hållbart 
samhälle.

Policyn omfattar alla Sysavs inköp av varor, tjänster och 
entreprenader.

Ekonomi  
och inköp
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ADRESSER

Sysav

Sysav – Sydskånes avfallsaktiebolag
Spillepengsgatan 13
Box 50344
202 13 Malmö
Telefon 040-635 18 00
Fax 040-635 18 10
sysav.se
VD och koncernchef: Peter Engström 

Dotterbolag
Sysav Industri AB
Spillepengsgatan 13
Box 50344
202 13 Malmö
Telefon 040-635 18 00
Fax 040-635 18 10 
sysav.se
VD: Peter Engström

Sysav Utveckling AB
Spillepengsgatan 13
Box 50344
202 13 Malmö
Telefon 040-635 18 00
Fax 040-635 18 10 
sysav.se
VD: Anders Persson

Sysav är med i flera olika nätverk eller andra externa samarbeten. Dessa fungerar som ett stöd till vår egen verksamhet.  
Nätverken verkar inom olika områden, men ibland kan det finnas beröringspunkter mellan olika områden.

Branschorganisationer inom avfalls-
hantering och återvinning: Avfall 
Sverige, ISWA, Energiföretagen 
EDV, CEWEP

Biologisk återvinning: Biogas Syd, 
Energi  gas Sverige, Biogas Research 
Center (BRC), RISE, Skånes färd-
plan för biogas

Brand och säkerhet: SAFIR, B rand-
skyddsföreningen

Forskning och utveckling: Närings-
livsrådet, LTH, Adviso  ry Board 
LTH, Wast e Refinery, R   e:Source, 
Partner  skap Alnarp, Miljöbron   i 
Skåne, Nyföretagarce  ntrum Öre-
sund (styrelsen för), Packbridge, 
LFM30, PREWIN

Förorenad mark: Renare Mark

HR och personal: Sv eriges HR-  
före ning, Sobonas HR-råd

Inköp och upphandling: Handels–
kammarens upphandlingsnätverk

Juridik: Nätverk för bolagsjurister 
i kommunala avfallsaktiebolag/
förbund

Marknad och kommunikation:  
Sveriges ko mmunikatörer

Kvalitet: SIQ Institutet för kvalitets-
utveckling, Ne  twork for Quality 
Management

Miljö och hållbar utveckling:  
Sydsvenska handelskammarens 
tanke smedja, Sydsvenska miljö-
rättsföre ningen, NM C Nätverket 
för hållbart näringsliv, TEM  
N  ätverk CSR Skåne, Hållbar 
Utveckl  ing Skåne (HUT Skåne) – 
Förebyggande av avfall

  Recip  ientkont  roller luft och vatten: 
Skånes luftvårdsför bund,  
Öresunds vattenvårdsförbund, 
Sydvästskånes grundvattenkom-
mitté, Segeåns vattendragsförbund 
och vattenråd, Österlens vattenråd

Ägarsamarbeten: S   tiftelsen S pillepeng

Nätverk och externa samarbeten

För mer information om årsredovisningen och hållbarhetsredovisningen, vänligen kontakta info@sysav.se

Intresseföretag

ÅGAB Syd AB (40 %)
Besöksadress: 
Skabersjövägen 527-0, 
Skabersjö
Telefon 040-28 74 80
agabsyd.se
VD: Johan Nilsson

Carl F AB (24 %)
Agneslundsvägen 16
212 15 Malmö
Telefon 040-18 03 00
carlf.se
VD: Curt F Jönsson

Samarbete med 
Malmö stads serviceförvaltning*
Malmö Återbyggdepå
Grimsbygatan 11
211 20 Malmö
Telefon 040-93 29 46
malmoabd.se

* Genom ett samarbete mellan Sysav och Malmö stads serviceförvaltning erbjuds företag och privatpersoner möjlighet att lämna in begagnat bygg- och rivnings- 
material till försäljning på Malmö Återbyggdepå. Insamling av bygg- och rivningsmaterial sker även på Sysavs återvinningscentraler för försäljning på Återbyggdepån.



Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten

Till bolagsstämman i Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag
Org. nr 556187-0410

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år 2021 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning
Min granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta innebär att min granskning av hållbarhetsrapporten har 
en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed 
i Sverige har. Jag anser att denna granskning ger mig tillräcklig grund för mitt uttalande.

Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats.

Helsingborg, 2022-03-16

Rose-Marie Östberg

Auktoriserad revisor



Tillsammans skapar vi världens mest hållbara region

linkedin.com/company/sysav |          facebook.com/sysav |          @sysav |          @sysav_se |           www.youtube.com/user/thesysavgroup
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