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Oslo nära 50%-målet för insamling av matavfall - med hjälp av 

svensk teknik 

Ny rapport från Oslo om stadens insamling av matavfall och plastförpackningar 

genom optisk sortering. 

Oslo är på rätt kurs för att möta sitt 50-procentiga återvinningsmål för matavfall.  
 
Oslo kommuns senast publicerade analys, Avfallsanalyse 2017 - En analyse av 
husholdningsavfallet fra henteordningene i Oslo kommune, visar att den norska 
huvudstaden 2017 återvinner 46,4 procent - en ökning från 34,8 procent från 2010. 
 
Resultaten följer Oslos beslut från 2012 att göra sortering av matavfall obligatorisk för att 
kunna uppnå målet med 50 procents återvinning senast 2018. 
 
Ökningen från 43,9 procent 2016 pekar också på fortsatt tillväxt och ger hopp om att Oslo 
kan nå sitt mål före slutet av 2018. 
 
Oslo kommun hävdar att mycket av framgången beror på medborgarnas vilja att 
källsortera sitt hushållsavfall samt att Envac Optibags sorteringsanläggning är en del av 
stadens avfallshanteringsstrategi. Det avfall som sorteras av hushållen i de färgade 
påsarna sorteras sedan optiskt, med hjälp av kameror, i Optibag-anläggningen. 
 
Rapporten visar också hur återvinningen av matavfallet som samlas in i gröna påsar, har 
ökat från 33,3 procent 2012, när Oslos tredje Envac Optibag anläggning togs i bruk, till 
46,4 procent 2017. 
 
Nils Finn Lumholdt, Avdelningsdirektör, Materialgjenvinning, på Energigjenvinningetaten, 
som ansvarar för sorteringsanläggningarna säger: ”Det här är en stor prestation, inte bara 
för Oslo, utan även för Norge. Vi visste att det skulle vara en utmaning att uppnå målet 
med att samla in och återvinna 50 procent av allt matavfall för att omvandla det till biogas- 
och biogödselproduktion. Men Optibag-tekniken har levererat och gjort det möjligt för oss. 
Plaståtervinningen fungerar också bra, även om vi har en bit kvar till målet. Vi är mycket 
nöjda med resultaten och mycket glada över att ha Envac Optibag som samarbetspartner.” 
 
Studien visar även hur Envac Optibags system har hjälpt Oslo att öka sin plastinsamling, i 
blåa påsar, från 20,2 procent 2012 till 29,7 procent 2017. 
 

Joakim Karlsson, VD för Envac AB, tillägger: ”Med resultaten från Oslo visar Envac 
Optibag AB att man har ett hållbart avfallsinsamlingssystem som väsentligt kan förbättra 
kommunernas återvinning och bidra till att miljömålen uppfylls. Oslo kommun har visat vad 
som kan uppnås när man kombinerar ambitiösa mål med avancerad insamlingsteknik och 
jag är stolt över att vi har spelat en roll i deras välförtjänta framgång.”  
 

Envac Optibag AB är ett helägt dotterbolag till Envac AB. För mer information om Envac 
och Envac Optibag, besök www.envacgroup.com respektive www.optibag.nu 
 

http://www.envacgroup.com/


                                                                                                                                                
 

Mediakontakt 

För mer information kontakta Stefan Lövgren, Sälj- och Marknadschef, Envac Optibag AB, 

telefon 0142 185 45, mobil 070 977 18 90, mejl stefan.lovgren@optibag.se 

 

Om Envac Optibag 

Envac Optibag är tillverkaren av tekniken för optisk avfallssortering som bygger på färgidentifiering 

av avfallspåsar, användarna sorterar avfallet i olikfärgade påsar i hemmet som sedan samlas in och 

sorteras centralt i en optisk sorteringsanläggning. 

 

Envac Optibag har byggt fler än 25 sorteringsanläggningar i främst Sverige och Norge. Över två 

miljoner användare sorterar sitt dagliga avfall i olikfärgade påsar i de två länderna. Eskilstuna 

kommun har den optiska sorteringsanläggningen från Envac Optibag som för närvarande sorterar 

flest fraktioner, sju stycken, från kommunens hushåll idag. 

 

Tekniken har visat sig vara mycket användarvänlig och lätt att förstå. Introduktionen av Optibag-

systemet kräver ingen förändring av avfallsinsamlingsutrustning eller infrastruktur. Den är också 

kompatibel med all befintlig teknik för insamling av avfall. 
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