
FRAMTIDENS 
AVFALLSHANTERING 



2

ENKEL KÄLLSORTERING FÖR ALLA 
Vår lösning för optisk sortering kan användas av alla, oavsett hur eller var de bor. Det är ett insamlings- 
och sorteringssystem som är effektivt, lätt att använda, och med bevisat låg livscykelkostnad. Den kan 
också kombineras med andra insamlingssystem på marknaden. 
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FÖRDELAR MED FÄRGSORTERING
Optibag är världsledande inom optisk sortering av hushållsavfall och vi tänker fortsätta vara 
kunnigast när det gäller hushållsnära insamling. Vårt mål är att minska miljöpåverkan och det 
når vi genom att ständigt utveckla våra produkter att bli mer effektiva och lönsamma. 

Nöjda användare

Långsiktig god ekonomi

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö som har valt 
en lösning från Optibag, har genomfört flera kund-
undersökningar. Den senaste undersökningen visar 
att kundnöjdheten ökat och att över 83 % anser att 
färgsortering av förpackningar och matavfall är bra.
 
Några citat från användarna:
”Jag tycker att sophämtning och de färgglada soppåsarna är top-
pen, eftersom vi bara behöver sortera i påsarna och lägga allt i 
samma tunna.” 
”Färgsorteringen känns så rätt och enkel.”

Kommuner som idag har eller är anslutna till en Optibag 
anläggning har en lägre total insamlingskostnad, jäm-
fört med kommuner med andra insamlingsalternativ.
Detta genom att:
• bara ett kärl används för samtliga fraktioner och 

inga nya kärl eller extra kärl behövs. 
• hämtning genomförs varannan vecka vilket ger 

50% färre hämtningstillfällen än andra insam-
lingsalternativ.  

• alla befintliga insamlingsfordon kan behållas och 
ej bytas ut. 

Enkelt att införa

Vårt system är effektivt, hygieniskt och modernt samt 
enkelt att införa:
• Det krävs inga större förändringar av befintliga 

insamlingsrutiner, sopkärl eller bilar.
• Hushållens vanliga sopkärl behålls och utnyttjas 

effektivare, eftersom samma kärl används för 
alla fraktioner (mat, plast, metall, etc.).

• Avfallet ligger i väl förslutna bärare som förhin-
drar dålig lukt, problem med insekter och fastfry-
sning av påsar på vintern. 

Uppnår EU:s miljömål 

Målet för Sverige och EU är att 50 % av allt hushåll-
savfall ska återvinnas senast år 2020. Kommuner 
med optisk sortering klarar redan miljömålet för till 
exempel mat, papper, plast, tidningar och metall.
Matavfall är den fraktion för vilken det kan vara svårt att 
nå en hög återvinningsgrad men statistik från hela Nor-
den visar att andelen insamlat matavfall per invånare 
är minst 50 % i de fall man valt ett Optibag system.

Med en Optibag-anläggning får man ett beprövat system som redovisar klara ekonomiska och mil-
jömässiga fördelar – och har en unik utvecklingspotential. 

Om sorteringskraven skulle ändras med krav på att nya fraktioner ska samlas in kan ytterligare bärare i nya färg-
er enkelt läggas till t.ex. textilier.
Det kan också anpassas till en individuell uppföljning och feedback på sorterade fraktioner vilket kan ligga till 
grund för individuella taxor. Denna flexibilitet gör att man med en Optibag-lösning får en unik beredskap inför 
framtiden. Oavsett vilka krav som kan komma att ställas, kan systemet anpassas för dessa nya förutsättningar.

Flexibelt för framtiden
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