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Länsstyrelsen Skåne, Malmö
Tímabil sem dvalið var erlendis
15.4 – 31.5.2012, tók síðan frí í framhaldi og var komin til vinnu á ný 15.6.2012
Hvenær vaknaði áhugi þinn á starfsmannaskiptum?
Árið 2009
Hvað var það sérstaklega sem vakti áhuga þinn?
Ég leitaði að möguleikum til að efla starf mitt og vissi að innan norræna samstarfsins eru dýrmætir möguleikar
til þessa (hef tekið þátt í norrænu samstarfi lengi).
Hvað fannst þér um skipulag dvalarinnar (t.d. upplýsingar, samskipti við stofnun, ráðuneyti)?
Mér fannst upplýsingar ágætar, og samskipti við stofnanir og ráðuneyti gengu að óskum
Hvernig gekk þér að finna húsnæði?
Það tók smá tíma að leita, leitaði talsvert á netinu og hjá kunningjum, fékk einnig ráð hjá gestgjafastofnun.
Að síðustu leituðum við hjá löndum okkar á svæðinu (Félag Íslendinga) og gegnum þá fengum við svo
húsnæði í nálægum bæ, Staffanstorp, 15 km frá Malmö.
Hvað finnst þér um lengd dvalarinnar (of löng / hæfileg /stutt)?
Dvölin var hæfileg að flestu leyti. Það hefði verið gott að hafa nokkurn tíma til undirbúnings dvalar. Þar sem
stór hluti gagna sem ég vann með á meðan á dvöl stóð er á netinu hefði verið hægt að búa í haginn. Hef
unnið talsvert með sænsk gögn við vinnu síðasta áratuginn, þannig að ég veit hvar gögn er að finna. Hefði
verið gott að vera búin að skoða gögn svo ég hefði getað nýtt enn betur tímann með þeim sérfræðingum
sem ég hafði aðgang að.

Hver er aðalávinningur þinn af starfsmannaskiptunum út frá starfsvettvangi þínum?
Aðalávinningur skiptanna er aukin þekking á málaflokknum og tengslamyndun. Þar sem starfsvettvangur minn
er fámennur á Íslandi gáfu skiptin einstakt tækifæri til að læra af fagfólki á sama sviði. Svíar eru í EB og með
svipað regluverk og Íslendingar í úrgangsgeiranum. Þeir standa framar í úrgangs- og umhverfismálum almennt.
Aukna þekkingu er síðan hægt að nýta í áframhaldandi starfi og tengiliðir auðvelda aðgengi að margvíslegum
upplýsingum og þekkingu sem ekki er fyrir hendi hér á landi.

Hvaða þekkingu/reynslu öðlaðist þú á meðan dvölinni stóð og hverju gast þú miðlað?
Mér gafst tækifæri á að kynnast margvíslegri mengandi starfsemi, eftirliti með henni, stjórnsýslu um eftirlit,
markmiðssetningu sænskra stjórnvalda, eftirfylgni hennar og áhrif, tæknilegum útfærslum innan
úrgangsgeirans (meðhöndlun úrgangs og mengunarvarnir) svo eitthvað sé nefnt. Í heimsóknum og innan
Lénsstofnunarinnar reyndi ég eftir megni að miðla af þeirri þekkingu sem ég hef úr starfi mínu og um Ísland
almennt.

Hvernig hafa starfsmannaskiptin breytt sýn þinni á núverandi starf og vinnustað/stofnun?
Starfsmannaskiptin hafa vakið hjá mér löngun til að efla eftirlitsstarfið og samstarf milli aðila hérlendis. Vel
mótaðir samráðsferlar sem ég kynntist á Skáni og öflug markmiðssetning og eftirfylgni eru til eftirbreytni

Hver var helsti ávinningur þinn af samvinnunni með nýjum starfsfélögum meðan á dvölinni stóð (tengslanet,
formleg/óformleg samskipti)?
Meðan á dvöl stóð kynntist ég fólki í úrgangsgeiranum, eftirliti, starfsleyfisgerð, lögfræðingi með umhverfisrétt
sem sérgrein, framámanni í heilbrigðiseftirliti sveitarfélags og háskólakennara sem skipulagði og kennir
fræðilegar hliðar eftirlits við háskólann í Lundi. Þetta fólk var iðulega boðið og búið til liðsinnis, svo ég á von á
að geta leitað til þeirra í áframhaldandi starfi.

Hvaða áhrif hafði dvölin á þig persónulega?
Hún vakti til lífsins vonir um aukið samstarf um umhverfismál og framþróun á sviðinu sem er það sem ég hef
mestan áhuga á í lífinu.

Hver var helsti ávinningur fyrir stofnunina þína og vinnuveitanda á Íslandi af skiptidvölinni?
Aðalávinningur skiptanna er aukin þekking mín sem starfsmanns og tengslamyndun. Ætlunin er síðan að miðla
nýrri þekkingu og tengiliðum eins og kostur er innan stofnunarinnar og vonandi víðar.

Eigin lýsing á dvölinni og reynslu:
Sjá fylgiskjal

Starfskynning ı́
Lé nsstofnuninni á Ská ni

Eftirlit Lénstofnunarinnar með aðilum innan úrgangsmeðhöndlunar
Úrgangsmeðhöndlun á Norðurlöndunum er nokkuð mismunandi en eftirlit með henni lýtur iðulega
svipaðri löggjöf, þar sem Norðurlöndin hafa skuldbundið sig til að fylgja löggjöf Evrópusambandsins á
þessu sviði. Í kynningunni var eftirlit Lénsstofnunarinnar á Skáni með mengandi starfsemi skoðað,
farið var í kynnisferðir til nokkurra rekstraraðila, vinnugögn, stjórnsýsla og samstarf mismunandi
hagsmunaaðila kannað og grennslast fyrir um hvað megi læra af nágrönnum okkar Svíum.
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Mynd á forsíðu er frá urðunarstaðnum Spillepeng í Malmö, eldri hluta hans, en með landmótun, gróðursetningu, bekkjum,
borðum o.fl. hefur tekist að gera urðunarsvæðið vistlegt og notar almenningur það til útiveru.

Lénsstofnunin á Skáni og úrgangsmál.
Lénsstofnanir Svíþjóðar (21 alls) hafa með höndum ýmis svæðisbundin verkefni
ríkisins, svosem eftirlit með hollustuháttum, matvælum, veiði, málefnum í
landbúnaði, náttúruvernd, starfsleyfagerð og eftirlit með mengandi starfsemi. Lénið
Skánn liggur að Eyrarsundi, er um 11 þúsund km2 að stærð og íbúar eru ríflega
1.231 þúsund. Samkvæmt lénshöfðingja Skáns, Göran Tunshammer,1 er
umhverfisálag verulegt á Skáni og hefur Lénsstofnunin því lagt áherslu á
umhverfismál, sér í lagi umhverfisvöktun. Lénsstofnun varð fyrir valinu hjá mér
þar sem lénsstofnanir fara með starfsleyfisgerð og eftirlit með aðilum sem
meðhöndla úrgang. Sum heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga (kommunal
miljöförvaltning) yfirtaka þetta eftirlit, en þá undir yfirumsjón viðkomandi
Lénsstofnunar. Auk þess að kynnast beinum eftirlitsaðgerðum stofnunarinnar var
sömuleiðis nytsamlegt að kynnast skipulagi, markmiðssetningu og samstarfi innan
stofnunarinnar. Þá gafst tækifæri til að skoða markmiðssetningu stjórnvalda
lítillega og hvernig hún skilar sér til undirstofnana, almennings og atvinnulífs. Ef vel
á að takast til í umhverfismálum, þ.á.m. úrgangsmálum, er mikilvægt að þau séu
unnin þverfaglega í samvinnu hagsmunaaðila og vel kynnt almenningi. Eftirlit með
mengandi starfsemi krefst innsýnar í málaflokkinn, þekkingar á mengunarálagi
vegna viðkomandi starfsemi og samsvarandi mengunarvarnartækni, staðfestu við að
framfylgja settri löggjöf og markmiðum stjórnvalda. Einnig er mikilvægt að samráð
skapist milli eftirlitaðila og eftirlitsþega. Framboð á fræðslu um löggjöf,
mengunarvarnir o.fl. er verulegt í Svíþjóð. Í háskólum er boðið upp á sértækar
námslínur í umhverfisvöktun og eftirliti, t.a.m. í háskólanum í Lundi á Skáni (Lunds
universitet) og samtök aðila í úrgangsgeiranum, Avfall Sverige, bjóða upp á
1

http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/om-lansstyrelsen/om-lanet/Pages/default.aspx
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margvísleg námskeið á sviðinu er varða endurvinnslu, meðhöndlunaraðferðir á
ýmsum tegundum úrgangs, urðun, spilliefni og annan hættulegan úrgang, löggjöf og
samráðsmálefni. Þá hafa Lénsstofnanirnar með sér samráð á ýmsum fagsviðum
sem og við aðra aðila á sviðinu. Á meðan á dvöl stóð var unnið að nokkrum
breytingum á verkaskiptingu milli lénsstofnana. Hvað varðar Skánslén, tók það
m.a. að sér eftirlit tveggja annarra smærri léna með nokkrum flokkum mengandi
starfsemi. Sömuleiðis stóðu yfir breytingar á verkaskiptingu er varða starfsleyfagerð
og eftirlit með mengandi starfsemi, fyrrum svið miljöskydd industri og miljöskydd
samhälle, í miljöprövningsenhet og miljötillsynsenhet , þ.e. starfsleyfagerð og
eftirlit með starfsleyfisskyldum aðilum var aðskilið, en breytingunni var ætlað að
auka skilvirkni og gæði þjónustu stofnunarinnar á þessu sviði.

Dvölin
Lénsstofnun Skánar er staðsett í Kristiansstad og Malmö, og var mér fundinn
staður í Malmö. Dvölin stóð frá 15. apríl til 31. maí 2012. Sótt var seminar,
greinargerðir unnar, fyrirtæki í úrgangsmeðhöndlun voru heimsótt og farið var í
eftirlits- og á samráðsfundi. Tengiliðir mínir á stofnuninni voru á miljöprövnings(starfsleyfamál) og miljötillsynsenheten (eftirlitsmál).

Fyrirkomulag starfskynningar og samstarf innan stofnunar
Yfirmaður miljöprövningsenheten, Ingela Valeur, tók að sér yfirumsjón með dvöl
minni hjá stofnuninni, sá mér fyrir starfsaðstöðu, kynnti mig fyrir starfsmönnum,
samþykkti tillögur að verkefnum og sá um útfærslur eins og skipulag starfsferða og
síðast en ekki síst, sá til þess að mér fyndist ég velkomin og örugg. Hún var ávallt
til staðar ef á þurfti að halda. Á fundi í fyrstu vikunni fórum við yfir áætlanir um
dvölina og bundum lausa enda, sem ekki höfðu verið hnýttir áður en ég mætti á
staðinn. Með reglulegu millibili sendi ég henni síðan skýrslu um stöðu verkefnisins,
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þ.e. hvaða verkhlutar væru í vinnslu og stöðu unninna vinnustunda. Síðasta daginn
hjá Lénsstofnuninni funduðum við síðan og fórum yfir farinn veg og drög að
samantekt um starfskynninguna á sænsku. Lena Blomkvist á miljötillsynsenheten
var faglegur ráðunautur minn hjá Lénsstofnuninni og héldum við marga fundi.
Lena var óþreytandi við að svara spurningum um löggjöf, eftirfylgni löggjafar,
mengunarvarnir á urðunarstöðum, sorpbrennslum o.s.frv. Þá gaf hún góða innsýn í
framkvæmd eftirlits á Skáni. Þann 16. apríl bauð Rune Brandt yfirmaður
miljötillsynsenheten öllum starfsmönnum sínum heim til sín til svokallaðs
“sosjaldag“ en sumir starfsmenn deildarinnar voru jú ekki búnir að vinna lengi
saman og þarna gafst mér því tækifæri til að kynnast mörgum af starfsmönnum
sviðsins. Miljötillsynenheten er skipt niður í smærri einingar, verkefnatengt. Á
þeim fundum sem ég fór á á deildinni var verið að skipuleggja starfið, þar sem
breytingar höfðu jú verið gerðar á deildarskiptingu. Til að auka gæði starfseminnar
á deildinni var mismunandi starfsgreinaflokkum deilt á starfsmenn á þann hátt að
þeir starfsmenn sem besta þekkingu höfðu á ákveðinni starfsgrein voru „aðalmenn“
en síðan voru einn eða fleiri sem áttu að kynna sér starfsgreinina og ná nægilegri
þekkingu á henni til að geta tekið yfir eftirlit innan hennar eftir þörfum. Þannig átti
að tryggja að ávallt væru hæfir sérfræðingar til staðar innan stofnunarinnar innan
viðeigandi greina. Til að jafna vinnuálag á deildinni var ákveðið að halda vikulega
fundi þar sem tilfallandi verkefni, eins og fyrirspurnir, yrðu tekin fyrir og deilt niður
á starfsmenn.
Ísland og Umhverfisstofnun voru kynnt með fyrirlestri fyrir miljöprövningsenheten
á fundi deildarinnar 9. maí, og fyrir miljötillsynsenheten á “sosjal“ daginn. Þar sem
lítið hefur verið skráð um umsjón eftirlits með mengandi starfsemi á Íslandi á
norrænum tungumálum var ákveðið að ég skrifaði stutta greinargerð á sænsku um
uppbyggingu þess og framkvæmd.
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Kynningar-, samráðs- og eftirlitsferðir voru farnar með Charlotte Leander, Peter
Malmqvist, Johan Fagerkvist, Lena Blomkvist, Frida Skandevall og Viktor Forsell,
en þau eru öll á miljötillsynenheten nema Frida Skandevall og Johan Fagerkvist, þau
eru á miljöprövningsenheten.

Þemadagur SMHF um úrgangsmál með áherslu á sorp frá
heimilum og flokkun úrgangs ( Avfall med focus på hushållsavfall och
avfallssortering), 15. apríl
Þemadagurinn var haldinn af Skånes Miljö- och hälsoskyddsförbund sem eru
samtök opinberra og einkaaðila sem hafa með umhverfis- og hollustumál að gera á
Skáni. Samtökin vinna að eflingu umhverfis- og heilsuverndar, aðallega með fræðslu
í formi kynninga og námskeiða.
Þemadagurinn var haldinn í SYSAV sem er byggðasamlag um úrgangsmeðhöndlun.
Sysav stendur fyrir Sydskånes avfallsaktiebolag en það er í eigu 14 sveitarfélaga á
suður Skáni. Einn dagskrárliða var kynning forstjóra SYSAV á fyrirtækinu. SYSAV
rekur spillefnamóttökur, 15 endurvinnslustöðvar, sorpbrennslu og urðunarstaði.
Tekið er á móti úrgangi frá heimilum og fyrirtækjum sveitarfélaganna, í flokkun,
endurnýtingu og förgun. Á söfnunarsvæði SYSAV búa 680 þúsund manns, og
samlagið tók á móti 916 þúsund tonnum af úrgangi árið 2010. Þar af fóru 549.400
tonn í brennslu/varmanýtingu (kraftvärmeverk). Sorpbrennslan samanstendur af 4
ofnum, 2 varmavatnsofnum og 2 gufuofnum (framleiða bæði varma og rafmagn).
Fjarvarmaveita SYSAV sér 60% íbúa Malmö (um 300 þús. íbúar) og Burlöv fyrir
hita. A.m.k 90% af þeim úrgangi sem berst SYSAV er nýttur eða endurunninn. Ef
ekki er mögulegt á neinn hátt að nýta úrganginn er hann urðaður. Farið var í
skoðunarferð um hluta af starfsstöð SYSAV í Malmö, sorpbrennsluna, móttöku- og
forvinnslustöð lífræns úrgangs frá fyrirtækjum (veitingahús o.fl.) en þar er
úrgangurinn pressaður, vökvinn fer í gasgerð hjá nálægri gasgerðarstöð en fasta
efnið í sorpbrennsluna. Meðhöndlunar- og urðunarstaðurinn sem staðsettur er á
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uppfyllingu í Eyrarsundi var skoðaður (Spillepeng). Þar fer fram flokkun og
aðgreining ýmiskonar, geymsla, meðhöndlun botnösku, jarðgerð, o.s.frv (sjá einnig
skoðunarferð á urðunarstöðum SYSAV 25.5).
Fyrirlestrar sem ég sótti voru alls tíu. Einkar áhugaverður var fyrirlestur Tommy
Persson miljöstrateg frá miljö og vattenstrategiska enhet Lénstofnunarinnar, en
hann fjallaði um umhverfismarkmið í úrgangsmálum. Sænsk stjórnvöld hafa sett
sér 16 tímasett umhverfismarkmið (2020), en auk landsmarkmiða setja
svæðisbundin

Áfylling strætisvagna með lífgasi (mynd fengin úr fyrirlestri Håkan Roskvists)

stjórnvöld eins og á Skáni sín áherslusvið. Afar mikilvægt er markmið Svía um
varðveislu fosfórs og endurheimt fosfórs úr úrgangi. Fosfór er eins og jarðolía,
óendurnýjanleg auðlind, en engin staðgengilsefni eru tiltæk fyrir hann (ýmis
staðgengilsefni eru fyrir jarðolíu). Hins vegar er hægt að endurheimta fosfór úr
úrgangi og hafa Svíar semsagt lagt línurnar að stigvaxandi endurheimt hans úr
nokkrum úrgangsflokkum. Að mínu mati ber þetta markmið vott um vandaða
umhverfispólitík og mikla framsýni.
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Fyrirlestur um lífgas og áburð úr úrgangi var sérlega forvitnilegur, ekki síst fyrir þær
sakir að samstarf (og fjármögnun) um þessa þætti var kynnt. Meðhöndlun og nýting
lífræns úrgangs er margslungin, m.a. er hún að sumu leyti illframkvæmanleg nema í
samvinnu (margra) svæðisbundinna aðila, orku- og úrgangsaðila (þ.á.m.
sveitarfélaga), háskólastofnanna og svæðissamtaka. Auk þess að gera grein fyrir
samvinnu, meðhöndlun og nýtingu úrgangsins, var gerð grein fyrir hvaða starfsemi
á sviðinu væri á Skáni.

Kynningardagur fyrir nýja starfsmenn Lénsstofnunarinnar, 19. apríl
Mér var boðið að taka þátt á kynningardegi nýrra starfsmanna Lénstofnunarinnar
og þáði ég boðið með þökkum. Milli kl.9-12 var farið yfir umboð og hlutverk
Lénstofnunarinnar í samfélaginu, stjórnfyrirkomulag og framtíðarsýn. Þá var farið
nokkuð ítarlega yfir hlutverk ríkisstarfsmanna, hvað skyldi haft að leiðarljósi,
viðmót við mismunandi hagsmunahópa, og umhverfisstjórnunarkerfi og öryggismál
stofnunarinnar voru kynnt. Að lokum var boðið til hádegisverðar hjá
„landshövdingen“ (æðsta embætti í léni) í Skánsléni, Göran Tunshammar, en
landshöfðinginn sýndi okkur húsakynni sín, Residenset við Stóratorg í Malmö, og
kynnti málefni lénsins almennt á meðan á málsverði stóð.

Eftirlitsdagurinn, 25. apríl
Eftirlitsstarf Lénstofnunarinnar er nokkuð umfangsmikið. Hin ýmsu eftirlitssvið
stofnunarinnar voru kynnt lítillega. Forstjóri stofnunarinnar, Göran Enander,
ræddi markmið og áherslur stofnunarinnar í eftirliti. Eftirlit er eitt af
kjarnaverkefnum lénstofnana. Ein af megináherslum stofnunarinnar um þessar
mundir er að efla eftirlitið, auka skilvirkni þess og „láta samfélagið vita“ um
eftirlitsstarfið og þýðingu þess. Kynningarstarfið er þáttur í að auka þekkingu og
skilning á eftirliti og þeim þáttum sem það beinist að. Einn utanaðkomandi
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fyrirlesari, Mari Andersson frá Jarðyrkjustofnun (Jordbruksverket), hélt erindi um
skilvirkara eftirlit. Forvitnilegt var að heyra um grunnviðmót sænskra eftirlítenda,
þ.e. grunnvæntingar starfsmanna hins opinbera til eftirlitsþega eru að eftirlitsþegar
vilji standa sig vel, vilji vera löghlýðnir og fylgja ráðum eftirlitsaðila, og
fræðsluhlutverk eftirlitsaðila þykir mikilvægt. Annars staðar, t.d. sunnar í álfunni,
væri grunnvænting eftirlitsaðila fremur að viðskiptavinir/eftirlitsþegar myndu nýta
þau tækifæri sem gefast til að sleppa við að uppfylla kröfur hins opinbera.
Drjúgur hluti dagsins fór síðan í umræður þátttakenda (yfir 100 manns, skipt
í hópa) um hinar ýmsu hliðar eftirlits eins og að allir fengju rétta málsmeðferð,
vægi samráðs eftirlitsmanna og eftirlitsþega, hvernig væri heppilegt að bera sig að í
eftirlitinu, hvernig mætti auka skilvirkni og gæði eftirlitsins og samræmingu þess. Í
síðasta lið dagsins gátu fundarmenn valið milli þriggja málefna og varð kynning á
málsmeðferð sem Margaretha Svenning lögfræðingur í umhverfisrétti flutti, fyrir
valinu.

„Besiktning“ í Landskrona Kraft AB, 2. maí
Landskrona Kraft er fjarvarmaveita í Landskrona-sveitarfélaginu (brennir m.a.
tréflís og jarðgasi). Ekki veit ég hvernig rétt er að þýða „besiktning“, en mér
skildist á gestgjöfum mínum að Lénsstofnuninni bæri ekki skylda til að sitja þessa
fundi, það sé á hinn bóginn afar gagnlegt þar sem rekstraraðili gerir þarna grein
fyrir ýmsum þáttum er varða heilbrigðis- og umhverfismál og hafi auk þess tækifæri
til að koma með athugasemdir eftir þörfum. Rekstraraðilum ber skylda til að ráða
ráðgjafa sem fer yfir þessa þætti hjá fyrirtækinu, og leiðbeinir um lausnir ef á þarf að
halda. Á fundinum var gerð grein fyrir umfangi starfsemi og samræmi starfsemi við
uppgefnar áætlanir í starfsleyfisumsókn, farið var yfir ákvarðanir (beslut) og kröfur
(starfsleyfi), innra eftirlit aðallega m.t.t. gæða og umhverfisþátta, hvernig
rekstraraðili hefur eftirlit með að hann fylgi löggjöf (fylgist með nýjungum í löggjöf)
og noti bestu fáanlega tækni, skipulag og ábyrgðardreifingu, umhverfismælingar,
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umhverfisstjórnun og meðhöndlun efnavöru og úrgangs, þá helst meðhöndlun
ösku. Að loknum fundi var umráðasvæði stöðvarinnar skoðað.

Samráðsfundur á Ljungbyhedsflugvellinum, 8. maí
Ljungbyhedsflugvöllurinn er í Klippan-sveitarfélaginu og var m.a. fulltrúi
sveitarfélagsins á fundinum sem og fulltrúi heilbirgðiseftirlitsins (Söderåsens
Miljöförbund). Starfsleyfi flugvallarins var gefið út 1996 en herflug var lagt niður
1998, og er eingöngu almennur flugrekstur stundaður þar nú, m.a. flugkennsla.
Samráðsfundir eru haldnir tvisvar á ári. Farið var yfir starfsemi á svæðinu, kvartanir
(aðallega vegna hávaða), átaksverkefni Lénsstofnunarinnar sem snertu starfsemi á
flugvellinum og breytingar innan Lénstofnunarinnar, m.a. var nýr eftirlitsmaður
kynntur til sögunnar, en skiptin komu til vegna nýrrar deildarskiptingar á
stofnuninni. Ekki var mögulegt að ræða umhverfisskýrslu flugvallarins þar sem
starfsmenn lénsstofnunarinnar höfðu ekki komist til að fara yfir hana. Ekki var
farið í skoðunarferð um flugvöllinn.
Við undirbúning fyrir fundinn kynnti ég mér starfsleyfi (Tillståndsbeslut)
flugvallarins. Umfang starfseminnar er m.a. talið fram í 100.600 flughreyfingum
(flygrörelser - væntanlega átt við brottfarir og lendingar flugvéla). Fyrirkomulag
þessa starfsleyfis - sem annarra sænskra starfsleyfa almennt – er verulega frábrugðið
þeim íslensku. Auk beinna krafna sem gerðar eru til starfsemi á flugvellinum er
Lénstofnun gefin heimild til útfærslu á kröfum varðandi einstaka þætti, en það er
svokölluð Koncessionsnemnd om naturskydd (náttúruvernd)sem tekur ákvörðun
um hvaða kröfur skuli gerðar í starfsleyfinu. Umsókn rekstraraðila er hluti
greinargerðarinnar sem tilheyrir leyfinu (tillståndsbeslut) og umsagnir viðkomandi
heilbrigðisnefnda nálægra sveitarfélaga, Lénsstofnana o.fl. hagsmunaaðila. E.t.v.
væri rétt að kalla framlag Lénstofnunarinnar annað en umsögn, þar sem í því er
farið náið í helstu umhverfisáhrif flugvallarins, þau vegin og metin m.a. m.t.t.
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stefnumörkunar þingsins (Riksdagen) og Naturvårdsverket og línur lagðar um
hæfilegar kröfur um vöktun og umhverfisvarnir. Þá eru upplistuð svör rekstraraðila,
m.a. hvaða tillögur hann hefur um takmörkun starfsemi til að koma til móts við
kröfur hagsmunaaðila og ígrundun Koncessionsnefndarinnar fyrir ákvörðun sinni.
Skjalið (Tillståndsbeslut) er alls 54 síður.

Kynningarheimsókn á spilliefnadeild SYSAV, 15. maí
Áður en aðstaðan var skoðuð kynntu starfsmenn SYSAV umfang starfseminnar og
helstu meðhöndlunaraðferðir. Spilliefnadeild SYSAV (Sysav-Kem ) hefur leyfi til að
taka á móti og meðhöndla 20 þúsund tonn af úrgangsolíu, olíumenguðum
efnum/slammi/vatni , 10 þúsund tonn af spilli- og hættulitlum efnum en þar af er
leyfilegt að fleyta tvö þúsund tonn.

Vel búinn starfsmaður í flokkun og pökkun. Kassarnir aftantil (í hillum) fara í brennslu
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Lotsker

Í starfsleyfi SYSAV er einnig heimild fyrir hreinsun á 20 þúsund tonnum af
menguðum jarðefnum/iðnaðarslammi og meðhöndlun 50 þúsund tonna af
menguðu vatni (notað við slökkvistarf í iðnaði) og annarra úrgangsvökva. Heimilar
hreinsunaraðferðir eru m.a. jarðgerð,þvottur, síun og hitameðferð. Skoðuð var
„olíuhreinsistöð“ (olía skilin frá vatni o.fl.), lagerar og aðstaða til flokkunar og
annarrar meðhöndlunar. Talsverðu magni spilliefna er brennt í SYSAV-stöðinni og
þarf að meðhöndla sum þeirra, eða koma á heppilegt form áður. T.d. er ekki
heppilegt að mata brennsluna með vökvum eins og vatnsmálningu. Henni er
blandað við þurra moltu þannig að hún er svo að segja á föstu formi. Spilliefni frá
heimilum og smærri rekstraraðilum eru flokkuð og komið í hæfilegar pakkningar
fyrir brennslu í SYSAV eða KommunKemi í Danmörku , eða sent til annarra
endurvinnslu- eða förgunaraðila. Sýrur og basar eru hlutleystir og mengað vatn
hreinsað í sigvatnshreinsunarkerfi SYSAV.
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Vatnsmálningu blandað saman við moltu sem síðan er brennd í brennslustöð SYSAV

Móttaka spilliefna frá almenningi fer aðallega fram á endurvinnslustöðvum, og
spilliefnabíll fer um íbúahverfi vor og haust og tekur á móti efnum. Bíllinn er á
ferðinni eftir að vinnudegi lýkur og hægt er að fá SMS-boð um komutíma hans til
áminningar. Þá geta fjölbýlishús fengið skápinn Lottu sem er sérstaklega ætlaður til
geymslu spilliefna, starfsmenn SYSAV sækja síðan efnin í skápnum eftir þörfum.
Boðið er upp á það í tveimur búðum í Malmö að skila inn litlum raftækjum og
verður sennilega í fleiri búðum síðar.
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Lotsgámar fremst, aftast má sjá skemmu og olíuturnana (hreinsuð olía)

Fyrir nokkru síðan var tekið í notkun sérstakt umbúðakerfi fyrir spilliefni, svokallað
Lots-kerfi. Lots-kerfið er notað í spilliefnamóttökum og hjá fyrirtækjum. Um er að
ræða sérstaka spilliefnagáma, þ.e. þeir eru hannaðir m.t.t. spilliefnanna sem þeir eiga
að innihalda með það fyrir augum að meðhöndlun þeirra verði sem hagstæðust.
Þeir eru flestir úr málmi og hjá SYSAV er tekið á móti þeim, þeir hreinsaðir og með
reglulegu millibili er kannað hvort þeir séu í lagi og þeir vandlega merktir svo ekki
fari á milli mála að þeir séu nothæfir. Síðan fara þeir aftur út úr húsi í
móttökustöðvar o.s.frv.

Skoðunarferð á þremur úrgangsmeðhöndlunarstöðvum SYSAV, með
áherslu á tæknilegar útfærslur í urðun, 24. maí
Per Leander sem vinnur m.a. að mengunarvörnum á urðunarstöðum SYSAV
bauðst til að kynna úrgangsmeðhöndlunarstöðvarnar í Spillepeng/Malmö,
Måsalycka/S:t Olof og Hedeskoga/Ystad. Eins og komið var inn á hér að ofan í
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umfjöllun um SYSAV er meginhluti úrgangs sem fellur nú til á Skáni endurnýttur á
einhvern hátt og var forvitnilegt að skoða úrvinnslu úrgangs í Spillepeng-stöðinni,
m.a. meðhöndlun botnösku. Úrvinnsla botnöskunnar gefur af sér fjóra
endurvinnsluflokka; öskugrús (slaggrus), magnetíska og ekki magnetíska málma og
óbrennt. Aðeins lítill hluti botnöskunnar fer í urðun. Bæði spilliefni og almennur
úrgangur er urðað í Spillepeng. Sjá má urðunarsvæði fyrir spilliefni á næstu mynd.

Urðun í Spillepeng, hér má aðallega sjá asbestúrgang. Fjær má sjá baggaða úrgangsstafla, en yfir
sumartímann er brennanlegum úrgangi safnað. Á veturna er síðan gengið á staflana þar sem þá
er þörf fyrir varmann úr sorpbrennslunni (fjarvarmaveita).

Jafnframt var „gamla“ Spillepeng svæðið skoðað en það er nú vel útlítandi
útivistarsvæði. Mynd þaðan má sjá hér á forsíðu.
Urðun lífræns úrgangs var bönnuð í Svíþjóð árið 2005 en þar sem loftfirrt
niðurbrot nær yfir áratugi er hauggasi safnað á Spillepeng eins og öðrum fyrrum
urðunarstöðum fyrir lífrænan úrgang. Tilhögun hauggassöfnunar var skoðuð.
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Séð inn í hauggassöfnunarhús í Spillepeng
Meginviðfang í Måsalycke var yfirborðsfrágangur á urðunarsvæði, en í Svíþjóð eru
kröfur um hönnun og gerð yfirborðslags miklar, þ.e. kröfur eru gerðar um mikinn
stöðugleika og lítið gegndræpi, þannig er unnið að því að einangra úrganginn sem
best svo mengun frá honum verði sem minnst (sjá einnig neðar um botnþéttingu).

Yfirborðslag yfir urðunarrein í Måsalycke. Efsta yfirborðslagið er botnöskugrús úr
sorpbrennslunni í Malmö.
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Á síðasta áfangastað dagsins, Hedeskoga, var botnþétting skoðuð, en samkvæmt
löggjöf EB verður botn urðunarstaða að samanstanda af jarðfræðilegum tálma og
botnþéttingarlögum svo sigvatn sígi sem minnst í jarðveg og grunnvatn.

Per Leander stendur á botni urðunarreinar. Per stendur fyrir framan nokkur botnþéttingarlög. Greinilegastur er
svarti dúkurinn en hann er úr plasti og var bræddur saman á öllum samskeytum svo hann hleypi hvergi sigvatni í
gegn. Botn reinarinnar er semsagt enn í vinnslu (vinstra megin viðsvarta dúkinn vantar botnþéttingarlögin)

Þó það sé ekki greinilegt á myndinni eru úðarar með reglulegu millibili í slakkanum,en næringarefni sigvatnsins
nýtast gróðri
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Einnig var sigvatnssöfnun og meðhöndlun skoðuð. Eftir meðhöndlun í
manngerðum tjörnum er vatninu úðað yfir gróður innan umráðasvæðis
stöðvarinnar.

Samráðsfundur og skoðunarferð í NSR Helsingborg, 25 maí
NSR stendur fyrir Nordvästra Skånes Renhållnings og er eins og SYSAV
byggðasamlag um úrgangsmál. Efni fundarins var breytingarumsókn
(ändringsansökan) á jarðgerð NSR. Á fundinum var farið yfir starfsemi
fyrirtækisins og breytingar síðustu ára, kvartanir (helst vegna lyktar) og hvernig
gengið hefði að fækka kvörtunum. Farið var yfir samráðsferlið um áætlaðar
breytingar og Lénsstofnunin miðlaði upplýsingum um umhverfiskröfur og löggjöf.
Þá var farið yfir umhverfismat, hvaða umhverfisálag væri líklegt, og kynningarmál.
Að síðustu var jarðgerð fyrirtækisins skoðuð.

Framhaldið:
Milli ferða og funda var nokkuð mikið magn gagna skoðað um meðhöndlun
úrgangs (helst urðun, jarðgerð, sorpbrennslu og spilliefni), mengunarvarnir, eftirlit,
stjórnsýslu og löggjöf og eru greinargerðir í smíðum um þessi málefni. Sumar
þeirra eru unnar í samráði við tengiliði á Skáni, aðrar við sérfræðinga hér heima.
Upphaflega var gert ráð fyrir greinargerð um jarðgerð og lífgas, þar sem lagt hafði
verið til að setja þau málefni á oddinn hjá Umhverfisstofnun í ár. Hætt var við þá
fyrirætlan og bíður það verkefni betri tíma.
Haldnar verða kynningar á verkefninu eins og hér segir:
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 Kynning á ferðinni/norrænum starfsmannaskiptum fyrir starfsmenn
Umhverfisstofnunar. Kynningin fer fram í september nk.
 Kynning í úrgangsteymi Umhverfisstofnunar á fjölbreyttri starfsemi SYSAV,
byggða-sorpsamlagi á suður Skáni, þá helst meðhöndlun spilliefna, flokkun,
geymslu og endurvinnslu nokkurra úrgangsflokka og urðunarstöðunum sem
skoðaðir voru. Kynningin fer fram í ágúst 2012.
 Kynning í eftirlitsteymi Umhverfisstofnunar, tímasetning óákveðin.
 Kynning í eftirlits- og eftirfylgnihópi Umhverfisstofnunar (meðlimir eru af
sviði stjórnsýslu- og laga, og umhverfisgæðasviði), tímasetning óákveðin.

Greinargerðirnar fjalla um:
 Urðun, hauggas, botnþéttingu, sigvatn og meðhöndlun þess
 Lýsingu á eftirliti með mengandi starfsemi, sérílagi meðhöndlun úrgangs á
Íslandi (á sænsku).
 Eftirlit í sorpbrennslustöðvum, gögn frá Miljösamverkan Sverige2
Samanburður á íslenskum og sænskum þvingunarúrræðum ( eitt dæmi).
Frávik frá íslensku starfsleyfi (urðun) og þvingunaraðgerðir vegna þessa
borin saman við sænsk þvingunarúrræði.
 Markmiðssetning stjórnvalda á sviði úrgangsmála (afmarkaður þáttur:
endurheimt fosfórs) og gildi hennar fyrir samfélagið.

2

(http://www.miljosamverkansverige.se/projekt/Rapport%20Frbrnning%20
%20Tillsyn/Rapport%20F%C3%B6rbr%C3%A4nning%20Tillsyn%20%202
011.pdf).
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Lokaorð
Dvölin hjá Lénstofnuninni á Skáni var lærdómsrík og mér afar dýrmæt. Einna
vænst þótti mér um góðvild og gestrisni þeirra sem tóku mig að sér eða leiðsögðu
mér um hin ýmsu umhverfismálefni. Samráð og samvinna eru í hávegum höfð í
Svíþjóð, sem er væntanlega mikilvægur þáttur í því hve vel þeim hefur miðað í
umhverfismálum eins og á mörgum öðrum sviðum. Þar sem Svíar standa okkur
framar í úrgangsmálum gefst mér nú færi á að leggja til hugmyndir að umbótum í
starfi mínu hér heima.
Að lokum vil ég þakka norrænu ráðherranefndinni og fjármálaráðuneytinu fyrir að
gera mér kleyft að dvelja á Skáni, Lénstofnuninni, sérílagi Ingela Valeur og Lena
Blomkvist hjartanlega fyrir mikla umhyggju og fræðslu og Per Leander hjá SYSAV
sem af miklu örlæti á tíma og visku fræddi mig um úrgangsmeðhöndlun og urðun.

