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Remiss- Motion från Helena Falk (V) och Lars A.
Ohlsson (V) Vässa SYSAV:s mål, minska
förbränningen
Förslag till beslut
Styrelsen i Lunds Rådhus AB beslutar föreslå kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige besluta
att

avslå motionen.

Sammanfattning
Helena Falk (V) och Lars A. Ohlsson (V) yrkar i en motion att Lunds
kommun genom sitt delägarskap i Sysav ska agera för
att det skall vara obligatoriskt för alla kommuner inom Sysav att
effektiv sopsortering ska vara möjlig redan vid fastigheten,
att ägarkommunerna ger Sysav:s styrelse i uppdrag att besluta om
att inte planera eller bygga ny kapacitet för sopförbränning,
att ägarkommunerna ger företagets styrelse i uppdrag att anta ett
mål att både mängden avfall som förbränns i Sysav:s
förbränningsanläggningar, och mängden fossil koldioxid som
förbränningen genererar, skall ha minst halverats till 2030 jämfört
med 2019 års nivåer.
Motionen har sänts till Lunds Rådhus AB för yttrande. Synpunkter
har även inhämtats från Sysav AB.
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Ärendet
Bakgrund
Helena Falk (V) och Lars A. Ohlsson (V) yrkar i en motion att Lunds
kommun genom sitt delägarskap i Sysav ska agera för
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att det skall vara obligatoriskt för alla kommuner inom Sysav att
effektiv sopsortering ska vara möjlig redan vid fastigheten,
att ägarkommunerna ger Sysav:s styrelse i uppdrag att besluta om
att inte planera eller bygga ny kapacitet för sopförbränning,
att ägarkommunerna ger företagets styrelse i uppdrag att anta ett
mål att både mängden avfall som förbränns i Sysav:s
förbränningsanläggningar, och mängden fossil koldioxid som
förbränningen genererar, skall ha minst halverats till 2030 jämfört
med 2019 års nivåer.
Motionen har sänts till Lunds Rådhus AB för yttrande. Synpunkter
har även inhämtats från Sysav AB. Lunds Rådhus AB har vägt in
Sysav AB:s synpunkter i sitt ställningstagande.

Sysavs synpunkter
Det avfall som Sysav importerar nyttjas till energiproduktion i stället
för att läggas i deponier där det ger ifrån sig metangas som går direkt
upp i atmosfären. Sysav anför i sitt svar att energiåtervinning ofta
ifrågasätts utan att dess positiva sidor lyfts fram, d.v.s. att skapa
återvunnen värme och lokal elproduktion. Importen löser även delar
av avfallsfrågan i de länder som saknar en fungerande
energiåtervinningsprocess. I Europa saknas för närvarande kapacitet
att hantera 69 miljoner ton hushållsavfall och 73 miljoner ton
industriavfall.
Sysav anser att fossila utsläpp är en global fråga som inte kan lösas
enbart på lokal eller regional nivå. Därtill bör mer fokus läggas på att
förebyggande insatser i flera steg, för att minska förbränningen:







produkter som sätts på marknaden ska vara giftfria,
klimatsmarta och återvinningsbara,
styrmedel ska leda till att minska mängden avfall som uppstår
samt styra producenter mot att använda återvunnen råvara i
produktionen, s.k. kvotplikt,
energiåtervinning kommer att vara en viktig och naturlig del i
en fungerande cirkulär ekonomi, precis som
materialåtervinning och deponering – rätt avfall till rätt
behandlingsmetod,
Sverige och Sysav kan även fortsatt bidra till att minska
Europas utsläpp av växthusgaser genom att erbjuda
högeffektiv energiåtervinning ur utsorterade avfallsrester,
deponering är ett långsiktigt samhälls- och miljöåtagande och
en viktig slutstation för restprodukter från olika
avfallsbehandlingsmetoder, och för enstaka material som inte
bör eller kan återvinnas på annat sätt.
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Sysav står bakom Fossilfritt Sveriges ”Färdplan för en fossilfri
uppvärmningssektor”, med mål om att uppvärmningssektorn ska bli
både fossilfri och klimatpositiv. Målet är att år 2045 ska Sveriges
uppvärmningssektor vara en kolsänka som hjälper till att minska de
totala svenska växthusgasutsläppen.
Sopsortering i anslutning till fastigheter är en kommunal
angelägenhet över vilken Sysav saknar rådighet.

Föredragning
Sydskånes avfallsaktiebolag (Sysav AB) ägs gemensamt av Burlöv,
Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Svedala, Trelleborg och Vellinge.
Lunds ägarandel är 15,4 %. Bolaget har två helägda dotterbolag;
Sysav Utveckling AB och Sysav Industri AB.
Sysav har till föremål för verksamheten att svara för den regionala
avfallshanteringen för delägarkommunerna. Verksamheten ska i
huvudsak bedrivas för eller tillsammans med delägarkommunerna.
Ägardirektivet anger att Sysav ska vara ett ledande återvinnings- och
avfallsföretag i Sydsverige och medverka till utvecklingen mot en
långsiktigt hållbar tillväxt genom att erbjuda delägarkommunerna
miljö- och kvalitetsmässigt bra tjänster och produkter inom avfallsoch återvinningsområdet. Bolaget ska vara framtidsinriktat och
miljöinriktat samt ha tillgång till kompetens och resurser inom hela
området för avfallsbehandling, resurshushållning, återvinning och
energiutvinning, med möjlighet till deponering. Målet ska vara att
maximera återvinningen av material och energi samt minimera
deponeringen.
Sysav AB ska drivas enligt affärsmässiga principer inom ramen för de
regelverk som styr bolagets verksamhet.
Nu gällande konsortialavtal med löptid till och med den 31 december
2025 reglerar förhållandet mellan aktieägarna. I denna
överenskommelse fastslås under § 3 Bolagets ändamål bland annat
att bolaget ska driva och utveckla en miljöriktig och
kretsloppsbaserad avfallshantering med målet att maximera
återvinningen av material och energi, samt minimera deponeringen
samt att bolaget ska projektera, bygga, utbygga och driva regionala
behandlingsanläggningar, inklusive för verksamheten nödvändiga
avfallsuppdrag.

Slutsats
Sopsortering i anslutning till fastigheter är en kommunal
angelägenhet som regleras i miljöbalkens 15 kap. 20 och 22a §§.
Sysav har ingen rådighet över hur kommunerna löser
insamlingsansvaret men förespråkar en fastighetsnära insamling.
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Sysav ska enligt konsortialavtalet projektera, bygga och bygga ut
nödvändiga anläggningar i syfte att maximera återvinningen av
material och energi, samt att minimera deponeringen. En
begränsning i utbyggnad av anläggningar och mängden avfall som
förbränns bedöms gå stick i stäv med aktieägarnas
överenskommelse och bolagets möjlighet att driva verksamheten på
affärsmässiga principer.
Gällande utsläpp av koldioxid är bedömningen att bolaget genom
sina klimatmål och anslutningen till ”Färdplan för en fossilfri
uppvärmningssektor” systematiskt arbetar för minskade utsläpp och
en fossilfri framtid.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför inga konsekvenser.

Christoffer Nilsson
VD

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen
För kännedom:

