Renare Mark Syd, 22 maj 2012
Som en fortsättning på årets tema ”Förorenade massor” begav sig Renare Mark Syd, en
strålande majdag, till Sysavs avfallsanläggning i utkanten av Malmö. Trycket på
platserna hade varit stort och bussens 50 platser fylldes snabbt upp. Bussen tog oss på
en rundtur ut i verkligheten och vi fick se anläggningens olika delar dit verksamheters
och privatpersoners avfall hamnar, bearbetas och i de flesta fall återvinns.
Mikael Quednau, Sysav, dirigerade med van hand busschauffören upp för Sysavs kullar
och upp till det som kanske intresserade oss mest, kemiplattan, där hanteringen av våra
förorenade massor sker. Micke berättade om möjligheterna för återvinning och den
sortering som sker för att få ut renare fraktioner.
Efter en timmes rundtur styrde vi ner igen och intog våra platser för att lyssna på
eftermiddagens föredragshållare. Nu anslöt även de som inte fått plats på bussturen
men som ville delta i diskussionerna.
Karin Persson, ordförande Renare Mark Syd hälsade alla nytillkomna välkomna och
Mikael Quednau tog vid igen och inledde med att tala om Sysavs anläggning. Han tog
även upp problematiken med oseriösa företag inom avfallssidan samt ansvarsfrågan.
Beställarens juridiska ansvar slutar kanske i de flesta fall när massorna lämnats hos en
godkänd mottagares men hur är det med det moraliska ansvaret?
Högni Hansson, miljöchef Landskrona, fortsatte med att berätta om sina och
kommunens erfarenheter kring förorenade massor. Han belyste problematiken med
ökade föroreningshalterna i våra jordar idag. Är de naturliga halterna i våra jordar ett
minne blott? Högni pratade även om problemområdena där vi hittar förorenade massor
idag, gamla täkter, svackor eller våtmarker i lantbruket samt bullervallar.
Margareta Svenning, Länsstyrelsen, fortsatte och berättade om det
masshanteringsprojekt där en projektgrupp med 6 kommuner och länsstyrelsen
medverkat. Projektet belyser problematiken med hanteringen av förorenade massor i
Skåne och har innefattat tillsynsinsatser längs hela masshanteringskedjan. Projektet har
så här långt fallit väl ut och nya tag med förhoppning om fler medverkande kommuner
tas inom kort.
Diskussionerna som följde inkluderade bland annat kunskapen om masshantering hos
de kommunala exploatörerna och bygg- och anläggningsprojektledarna knutna till
sådana projekt. Hur ökar vi kunskaper hos samhällets olika aktörer?

Vi diskuterade även möjligheterna att förbättra kommunikationen mellan
kommunernas tillsynsmyndigheter för att komma tillrätta med de ”gränsöverskridande”
transporterna av förorenad jord.
Till hösten följer vi vidare upp ämnet. På återseende då och en önskan om en riktigt skön
sommar önskar styrelsen för Renare Mark Syd.

