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Du hittar oss på cirka  
60 platser i Sverige.
Gå in på www.sita.se

Vi på SITA hjälper dig gärna och tar ett helhetsgrepp kring din 
återvinning och avfallshantering. Med miljö och ekonomi i fokus 
ser vi till att allt fungerar så smidigt som möjligt. 



tillsaMMans Måste 
vi Minska utsläppen 
genoM att öka återvinning  
ocH återanvändning

Idag är vi sex miljarder människor på jorden. År 2050, imorgon 
med historiska mått, är vi nio miljarder varav mer än  
70 procent bor i städer. 

Trycket på naturens resurser ökar samtidigt som vi vet 
att dessa redan idag är begränsade. De senaste 100 årens 
intensiva aktivitet från oss människor har baserats på fossila 
bränslen, inte minst olja, vilket skapat de klimatförändringar  
vi nu ser. 

Förändringar som hotar ekosystemet och i sin tur vårt  
sätt att leva. 

återför resurser till kretsloppet
Vi på SITA arbetar aktivt tillsammans med våra 30 000 kunder 
för att ta ansvar för våra gemensamma miljö- och naturresur-
ser genom att minska utsläpp och minimera avfall. 

För att öka återvinning och återanvändning ser vi till hela 
avfallskedjan och optimerar hanteringen så långt det går. På 
så vis återför vi naturens resurser in i kretsloppet och lindrar 
miljöpåverkan. För de avfall som inte kan återföras hittar vi  
så miljövänliga alternativ som möjligt.



ekologi ocH 
ekonoMi Hör iHop 
därför är det extra viktigt 
att välja rätt partner

Vår ambition är att du som kund alltid ska få ett så bra utfall 
som möjligt av ditt avfall, både vad gäller miljövinster och  
ekonomiska vinster. Med ganska enkla medel finns mycket 
pengar att spara. 

Ju bättre anpassad sorteringen och hanteringen är till  
verksamheten desto större blir besparingarna. 

SITAs samlade erfarenhet borgar för att du får rätt lös- 
ningar utifrån dina behov och målsättningar.

nära och målinriktade samarbeten
Våra samarbeten med kunderna bygger på en öppen och ärlig 
relation. Nyckelorden är ömsesidig respekt och förtroende. 

Vi tar gärna hand om all din avfallshantering. Tillsammans 
med dig som kund sätter vi upp tydliga mål för att gemensamt 
kunna sträva efter förbättrad hantering, miljöprestanda och 
ekonomi, mål som vi sedan kontinuerligt följer upp. 

Vår ambition är att inte bara vara en leverantör utan också 
en partner som du kan anförtro dig åt. Vi visar på vårt engage-
mang genom att ständigt komma med förslag på idéer och 
tankar kring förbättringar. Vi har många goda referenser som  
vi gärna berättar mer om.

det finns 
Många fördelar 
Med att vara lokal
så länge du också är gloBal 

SITA är ett av landets ledande företag inom återvinning 
och avfallshantering. Med 1100 medarbetare, 60 lokal-
kontor och egna behandlingsanläggningar erbjuder vi 
effektiva, miljöriktiga lösningar med fokus på nytänkande 
och långsiktig hållbarhet. 

Genom att välja oss får du en nära och engagerad 
partner med lokal känsla och kännedom. Samtidigt drar 
du nytta av vår erfarenhet som Europas ledande aktör 
inom avfallshantering.

långsiktig hållbarhet
SITA ingår i det börsnoterade miljöföretaget SUEZ ENVI-
roNNEMENT. Tillsammans är vi 62 000 medarbetare som 
samlar in avfall hos  
46 miljoner människor och förser 68 miljoner män-
niskor med dricksvatten. Vårt mål är att erbjuda dig de 
effektivaste lösning-arna ur ett hållbart och ekonomiskt 
perspektiv. 

Kort sagt, att ge dig ett bättre utfall från ditt avfall.



vi Hjälper  
dig att spara  
Både pengar  
ocH Miljön
vår helhetslösning sita Miljöcirkeln® är anpassad för en lång 
rad branscher och behov. arbetsprocessen är uppdelad i  
fem steg.

1. inventering
Först genomför vi en inventering av din nuvarande avfallshanterings- och 
återvinningslösning. Vi analyserar avfallsslag, utrustning, logistiklösningar 
och volymer.

2. optimering
Därefter återkommer vi med ett förslag på lösning som kan hjälpa dig att 
öka din återvinningsgrad. Lösningen innehåller en rekommendation av 
utrustning, sorteringssystem, hämtningsfrekvens och kostnadsbild.

3. sortering
När vi kommit överens om lösning placerar vi ut den utrustning du behöver. 
Vi går genom rutiner och riktlinjer tillsammans med dina medarbetare så att 
de har den information som krävs för att säkerställa en effektiv sortering.

4. Hantering
Vi hämtar automatiskt och tömmer vid de tidpunkter vi kommit överens om. 
Därefter transporterar, förädlar och återvinner vi materialet på bästa sätt.

5. rapportering
Vi förser dig med statistik över volymer och kostnader för att du ska ha full 
kontroll över din miljöpåverkan. Vid våra uppföljningar och genomgångar 
kan vi gemensamt kontinuerligt förfina och optimera lösningen ytterligare.

Källsorteringslösningar för  
alla verksamheter

Spoltjänster, torr- och  
slamsugning 

Behandling och rening av  
förorenad jord (marksanering)

Det här kan vi hjälpa dig med….

• Helhetslösningar med exempelvis utbildning för personal,  
regelbunden statistik och sortering på plats

• Utformning av bästa möjliga lösning för avfallshantering  
(miljömässigt, ekonomiskt och funktionellt)

• Vanligt avfall (hanterar allt)
• Farligt avfall (hanterar allt utom kärnavfall)
• Eco Simplex® för farligt avfall t ex lysrör, sprayburkar, spillolja
• Källsorteringslösningar för allt från kontor och hushåll till industri 

och byggverksamhet
• Återvinning av t ex papper, plast och skrot. Vi tar hand om hela 

hanteringskedjan 
• Utrustning för en effektiv och funktionell avfallshantering
• SITA Safe är lösningen för dina hemligheter. Vi har dokument-

rivare och kontrollförbränning t ex vid utrensning av arkiv
• Spoltjänster, torr- och slamsugning
• Marksanering med bland annat patenterad behandlingsmetod
• Cisternkontroll och tankrengöring

…och mycket annat.

Vill du veta mer om vad vi kan göra för just dig? 
Besök oss på www.sita.se

vi Har lösningar  
för alla BeHov – oavsett 

BranscH eller storlek

Utrustning för effektiv och  
funktionell avfallshantering

Säker förvaring och 
hantering av farligt avfall

Helhetslösningar med  
t ex utbildning, statistik  
och sortering

sita Miljöcirkeln®


