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Occaeped igendit anda dolut litaqui omnis doluptas nulland andant omniminum non re. Occaeped igendit anda dolut litaqui omnis doluptas nulland andant omniminum non re.

1 2De olika fraktionerna (mat, plast, metall, etc.) sorteras direkt hemma i köket i 
olikfärgade bärare. Alla bärare oavsett färg, läggs tillsammans i det befintliga 
sopkärlet. Systemet är okänsligt för variationerna mellan olika typer av avfall 
som uppstår i hushållen.

Därefter transporteras bärarna med ordinarie sopbilar till sorteringsanläggnin-
gen där de sedan sorteras.

3 På anläggningen sker en automatiserad optisk sortering efter bärarnas färg. 
Innehållet går vidarebehandling och bärarna till återvinning

De gröna bärarna med organiskt avfall sorteras ut till biogasanläggningen. Mat-
avfallet blir till biogas och ekologisk gödsel. Biogasen anväds bland annat till 
stadens bussar.
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5 De färgade bärarna går till återvinningen. De grå bärarna går till metallåtervinningen, de oranga till plaståtervinningen, de gula och blå till pappers resp. tidningsinsamlingen. De 
rosa bärarna med textilier går bl.a. till välgörenhetsarbete och fiberåtervinning. Övriga sopor hanteras som restfraktion och går till energiåtervinning.

FRAMTIDENS AVFALLSHANTERING, ENKELT FÖR ALLA
Källsortering av avfall är en viktig klimatåtgärd. Idag styrs den av EU-direktiv, lagar och nationella 
mål. I EU är målet att vi år 2020 ska återvinna 50 % av allt hushållsavfall. Därefter kommer sannolikt 
målen att öka.
I flera kommuner som använder optisk sortering har man redan nått målet med 50 % återvinning.
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EXEMPEL PÅ SORTERINGSRESULTAT 2016
Idag sorteras upp till 9 fraktioner, men i framtiden blir det kanske 12 fraktioner. Flexibiliteten i Optibags 
system gör att det enkelt kan anpassas för den snabba utveckling som pågår inom avfallsområdet. 

Andelen rätt sorterat i de olika bärarna är dokumenterat hög, vilket visas genom utförda plockanalyser.
Resultat mellan 93-99 % rätt sorterat är vanligt.

Tidningar

Metallförpackningar

Plastförpackningar

Pappersförpackningar

Med optisk sortering får man ett verktyg 
som klarar framtida källsorteringsmål.

Med optisk sortering får man ett system 
som inte skapar mera transporter eller dyra 
ombyggnationer i fastigheter.

Med optisk sortering får man ett enhetligt 
system som passar alla och uppskattas av 
alla invånare.

Optisk sortering är det snabbaste och billi-
gaste källsorteringssystemet för en kommun 
att implementera.
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