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OP system ab har haft en stabilt ökande försäljning sedan man började sälja 

Doppstadts maskiner för 25 år sedan. Detta har lett fram till att Doppstadt givit 

OP system förtroendet att utveckla försäljning och service på hela skandinavis-

ka marknaden. Först ut är Danmark och Norge under 2014 och därefter Finland 

och Baltikum 2015.

Som ett första steg har OP systems moderbolag, OP-gruppen, nu förvärvat 

Doppstadt Danmark A/S.  Det danska bolaget, med VD och 14 anställda, kom-

mer som tidigare sälja Doppstadt breda sortiment av stationära och mobila åter-

vinningsmaskiner samt irländska Finlays stenkrossar och siktar, men nu under 

OP-gruppens paraply.

”Övertagandet blir ett lyft för de danska och norska kunderna, då vi kan hålla ett 

mycket större reservdelslager och därmed få kortare 

ledtider och en bättre och effektivare service i hela Nor-

den. Samtidigt som respektive land har kvar sin perso-

nal och sin lokala förankring.” säger Mats Olofsson, VD 

på OP system ab samt delägare i OP-gruppen.

Mats Olofsson kommer att vara den samlande kraften 

i arbetet med att koordinera och utveckla den nya väx-

ande organisationen i Skandinavien/Batikum. 

”Det är ett omfattande arbete och därför anställer vi nu en ny VD till svenska 

OP system. Själv blir jag fortsatt stationerad i Billeberga, med en övergripande roll i 

en expansion som gör oss till ett ännu starkare val som partner i återvinnings- och 

avfallsbranschen.” säger Mats Olofsson.

Doppstadt Danmark A/S ska under den närmaste framtiden även byta namn. Vad 

det blir inte helt klart i skrivande stund. ”Men bokstäverna ”OP” kommer nog att 

ingå” säger Mats och ler.

OP-gruppen som har drygt 150 anställda och omsätter ca 480 Mkr per år. Verksamheten består 
främst av tillverkning, försäljning och service av återvinningsmaskiner, lantbruksmaskiner, 
skogs maskiner, last  bilspåbyggnationer samt olika entreprenaduppdrag. 

ett starkt val! 

OP system expanderar så in i Norden.


