
”mp” ensam ansvarig för sopskandalerna 

Kriminella gäng infiltrerar svenska sopbranschen 
Kriminella grupper och till och med internationella brottssyndikat har gett sig in i den 
svenska avfallsbranschen, varnar polisen i en ny kartläggning av verksamheten. Låga 
risker och höga vinster kan bli en större kriminell verksamhet än narkotikahandel. Var 
det detta mp ville skapa? 

Tänkt dig att 300 000 sopbilar fylls till brädden med sopor från länder som Norge, 
Storbritannien och Irland - och sedan sätter kurs mot Sverige. Det blir 820 sopbilar om 
dagen, lastade med 8 ton sopor vardera, som levererar avfall till Sverige. Då får du en 
bild av hur omfattande den svenska sopimporten är. Under 2014 importerade vi 2,34 
miljoner ton sopor, enligt preliminär statistik från Naturvårdsverket. Den absoluta 
majoriteten av soporna - runt 85-90 procent - går till landets sopförbränningsverk. 

Orsaken till importen är enkel. Skräpet är guld värt. Eller kanske än bättre formulerat, olja 
värt. Avfall har blivit ett alltmer populärt bränsle för att producera fjärrvärme eller el. 

Och det är inte undra på. Avfallet är energirikt: tre ton avfall innehåller i genomsnitt 
lika mycket energi som ett ton olja. Men till skillnad från olja, kostar det inte pengar 
att köpa in soporna. Tvärtom: landets kraftvärmeverk får betalt för att ta emot soporna. 
Omkring 400 kronor per ton närmare bestämt. I runda slängar fick alltså landets 
kraftvärmeverk 800 miljoner kronor under förra året, för att elda upp andra länders 
sopor. 

Det blir vinst i alla led. 
Dessutom får de betalt i andra änden, när de genom avfallsförbränningen producerar el 
och värme. 

Sifforna är lockande – om man bortser ifrån att soporna skall transporteras – något mp 
vill minska !!!! med införande av en km beskattning, som man gjorde förra gången 
och det gick åt fanders varför det avslutades, då det var ett administrativt fiasko och nu 
vill man införa det igen. Att sopförbränningen därutöver är en stor miljöbov – med 
utsläpp både vid lagring och förbränning – sådant talar vi inte om – hade ett annat 
parti varit drivande – gissa hur många demonstrationer vi hade fått se – ju mer mp 
gräver sin egen sop-grop framstår dom vad dom är, okvalificerade bondfångeri! 
Då framstår kärnkraften med Generation 4 som ett klimatmässigt och ekonomisk 
mycket smartare val. 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fj%C3%A4rde_generationens_reaktor  
och läs den här http://nuclearpoweryesplease.org/blog/2010/11/17/ny-generation-
karnkraft-besparar-tusentals-generationer-vara-atomsopor/  

 genom att återanvända avfallet i en ny generations kärnkraftverk kan vi förkorta förvaringen till 

100 år och samtidigt producera el i hundratals år utan att behöva bryta nytt uran ur berggrunden 

det svenska kärnkraftsavfallet motsvara 10 gånger Norges Oljefond i värde och skulle vi få gratis 

ström i 400 år, det vill mp skrotar och lägga på sopberget! Vem är förvånad? 
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