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Noticias nivåmätare minskar växthuseffekten 

- Returkartong har lagt ny storo der r
 
Cleantech-företaget Noticia AB börjar få luft under vingarna. 
Returkartong AB har lagt en ny stororder på nivåmätare för behållare på 
återvinningsstationer. 
- Nivåmätarna bidrar till mindre växthusgaser och renare 
återvinningsstationer, säger Anders Asp, vd Returkartong AB. 
 
Med nivåmätaren drar Returkartong nytta av den nya, framväxande branschen 
”miljöteknik” eller Cleantech, som den kallas internationellt. 
Nivåmätarnas tekniklösning ger tömningsentreprenörer information om när det 
är bäst, både ekonomiskt och miljömässigt, att tömma behållarna. 
- Glädjande nog sammanfaller bästa ekonomi med minsta utsläpp av 
växthusgaser eftersom det är bäst att tömma fulla istället för halvfulla behållare, 
säger Anders Asp VD på Returkartong AB. 
Två andra viktiga aspekter berör alla de som kommer till återvinningsstationen 
med sina pappersförpackningar. Dels möts de av en ren station, dels finns det 
plats i behållarna. 
- Den nya tekniken med nivåmätare hjälper entreprenören att hinna tömma 
innan det blir överfullt, konstaterar Anders Asp. 
Genom att använda den nya miljötekniken bidrar Returkartong aktivt till 
minskade växthusgaser och renare återvinningsstationer. 
För Noticia, som utvecklat nivåmätaren, är ordern av strategisk betydelse. 
- Genom Returkartong får nivåmätaren stor spridning. Dessutom används den 
dagligen av många entreprenörer över hela landet. Ordern gör det också möjligt 
för oss att rekrytera ytterligare en medarbetare, säger Jan Eric Fasth, vd Noticia 
AB. 
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Leverans av de nya nivåmätarna kommer att ske successivt under sommaren. 
Alla som besöker återvinningsstationen känner igen den på att behållaren fått en 
”hatt”.   
 
 
Mer information 
Om du vill ha mer information är du välkommen att ta kontakt med Jan Eric 
Fasth, vd Noticia AB på telefon 0500-44 89 65. 
Med vänliga hälsningar 
 
Jan Eric Fasth 
VD, Noticia AB 
 
 
Fakta: 
Noticia AB är ett av tillväxtföretagen i teknikparken Gothia Science Park vid 
Högskolan i Skövde. Cleantech-företaget arbetar också för minskade transporter 
i den egna verksamheten genom att lägga tillverkningen av nivåmätarna lokalt, 
hos RS Elektroniktjänst i Hjo. 
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