
Miljön vinner på att 
du återvinner

 

I N F O R M A T I O N  T I L L  H U S H Å L L E N  O M  A V F A L L S I N S A M L I N G 
M E D  M O B I L  S O P S U G 

1   Avfallet kastas i nedkastet och lagras i tankar under jord.
 2  

Tömningen dator-
styrs från bilen. En tank töms åt gången.
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Allt avfall sugs genom samma rörsystem 

i en hastighet av 90 km/h.
 

4
 
En vakuumpump inne i sugbilen skapar luftflödet som 

transporterar avfallet från tanken via dockningspunkten in i bilen. 5
 
Luften renas 

innan den släpps ut.
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En av världens högsta 
byggnader har samma system

Envac är världsledande inom utveckling och försäljning
av automatiserade avfallsinsamlingssystem. 
Avfallet transporteras i slutna rörsystem under mark.
Med vår lösning blir såväl insamling som transport 
säkrare och mer miljömässig. Våra avfallslösningar finns 
över hela världen, till och med i en av världens högsta
byggnader, Taipei 101 i Taiwan.

 



Rätt avfall i nedkastet

Gör så här:  Använd endast den speciella papperspåsen till matavfallet.
Exempel på matavfall: Rester av kött, fisk, frukt, bröd och grönsaker. 
Även äggskal, kaffesump, kaffefilter, hushållspapper och snittblommor. 

Återvinning: Komposteras och sprids som näring på åkrar eller rötas till biogas.

Med hjälp av avfallshanteringssystemet kan du enkelt sortera ditt avfall samtidigt som du 
gör en insats för miljön. Dela upp dina soppåsar i två kategorier: matavfall och restavfall.  

 
Gör så här:  Använd soppåsar till restavfallet. Knyt ihop påsen väl.
Exempel på restavfall: Plastpåsar, blöjor, blomjord,  kuvert och väldigt kladdiga för-
packningar. Mindre prylar av plast och papper som inte är förpackningar hör också hit. 

Återvinning: Restavfallet förbränns och blir exempelvis till värme i dina element.

Från blöja till värme i dina element
Dina sopor kan göra stor nytta. 
Blöjor, kladdiga förpackningar och små 
oansenliga prylar i plast förbränns och blir till 
fjärrvärme i dina element. 

För övrigt avfall se fastighetsägarens information.

Matrester och snittblommor komposteras och blir närings-
spridning på åkrar eller rötas till biogas. 
Tidningar och trycksaker återvinns till
tidningspapper samt hushålls- och toalettpapper. 

Ditt avfall gör nytta 
för miljön

Det finns många fördelar med att
transportera avfallet under jord. 
Du och dina grannar slipper tråkiga
och nedsmutsade soprum med
 dålig lukt. Den tunga trafiken med
bullriga sopbilar minskar också i din
närmiljö. På sikt leder det bland
annat till en långsiktig 
miljöförbättring samt mindre 
växthusgaser. 

Miljöfördelar med sopsug
• Tung trafik minskar

•	 Långsiktig miljöförbättring

•  Mindre växthusgaser

•  Trafiksäkerheten ökar

•  Bättre arbetsmiljö

•   Bättre boendemiljö

Ditt avfall transporteras i slutna rörsystem under mark. 
Lösningen är i princip osynlig. Det enda du ser är 
sopnedkasten.
 

Carina med dottern Lisa, boende i ett om-
råde med sopsug:
 

”Skönt att vi slipper ha tunga fordon som hämtar 
avfallet och förpestar luften i området. Att slippa 
sopbilarna gör också att vi kan släppa ut barnen 
att leka utan att behöva bekymra oss för 

säkerheten”.

SUNT FÖRNUFT GÄLLER!

Du kan slänga mycket i nedkasten, men inte vad som helst. 
Tänk på att granar, hockeyklubbor, pärmar, frigolit, pizzakartonger, wellpapp, stekpannor 

och mattor kan orsaka stopp i rörsystemet och inte ska slängas här


