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Sysav har tagit del av samrådshandlingen för Regionplan för Skåne 2022-2040. Utifrån denna vill
bolaget lämna följande synpunkter:
•

Sysav saknar det mellankommunala perspektivet i planeringsriktlinjerna för energiområdet. Det
är viktigt att systemgränserna blir tillräckligt vida för att säkerställa en långsiktigt hållbar
energiförsörjning i regionen. Det vida systemperspektivet är något som Sveriges kommuner och
regioner (SKR) framhåller i sina aktuella ståndpunkter (antagna i juni 2020), och Sysav anser att
det är mycket viktigt att detta får stort genomslag.

•

I planen lyfts behovet av fossilfri energiproduktion. Sysav anser att det är viktigt att vidga
begreppen kring hållbar energi. Förnybar energi är viktigt, men det är också återvunnen energi.
Återvunnen energi är en naturlig del i den regionala el- och värmeförsörjningen och ett
ansvarsfullt omhändertagande av restprodukter som inte kan återvinnas på annat sätt, något
som bör framgå av planen. Det kan i vissa fall till och med vara bättre att ta tillvara energi som
annars gått till spillo och samtidigt avgifta kretsloppet än att bara fokusera på att ursprunget är
förnybart.

•

I planen står det att Skåne har potential att producera mer biogas. När det gäller biogas som en
del i energisystemen, så behövs det långsiktiga förutsättningar för produktionen, på det sätt som
beskrivs i Biogasmarknadsutredningen. När det gäller biogasproduktion är en annan mycket
viktig aspekt också den samtidiga produktionen av biogödsel, som ger en full cirkularitet och ett
slutet kretslopp genom att viktiga näringsämnen tas tillvara och återförs till åkrarna. Här anser
Sysav att regionen har en viktig roll i arbetet att säkerställa de långsiktiga förutsättningarna för
ett hållbart omhändertagande av mat- och livsmedelsavfall och ett hållbart jordbruk.

•

Sysav saknar strategier inom avfallsområdet, trots att det nämns som en viktig fråga i
inledningen till avsnittet Teknisk infrastruktur. En viktig aspekt i detta är att säkerställa
planeringsförutsättningar för att möta framtidens utmaningar kopplat till bl.a. förändrade
konsumtionsbeteenden och mobilitet, samt teknikutveckling inom avfallshantering (både vad
gäller insamling och efterföljande återvinning), för rätt förutsättningar för detaljplanering i
efterföljande led i samhällsplaneringen. En annan viktig aspekt i detta är att säkerställa den
långsiktiga planeringen för att säkerställa platser för etablering av nya
avfallsbehandlingsanläggningar.

•

Mark- och vattenanvändningskartan känns ofullständig och Sysav anser att den behöver ses
över inför färdigställandet av planen. Som exempel kan nämnas symboler i kartan som inte
återfinns i teckenförklaringen och att flera större energianläggningar ser ut att saknas.

•

Utöver det som anges ovan har Sysav inga specifika synpunkter på de frågeställningar som
lyftes i missivet.
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Sysav ger tillbaka till dig – genom att återvinna och behandla avfall ser vi till att så mycket som möjligt kommer till nytta igen.

