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Sortera köper L.S. Tankservice AB 

Sortera Industry AB och L.S. Tankservice AB har tecknat en avsiktsförklaring gällande förvärv av samtliga 
utestående aktier i L.S. Tankservice AB. Köpet beräknas vara slutfört under maj månad.

Sortera Group är miljöbolaget som genom sina 3 affärsområden (Recycling, Industry och Materials) är den 
främsta och mest specialiserade aktören inom bygg/anläggnings-avfall i Sverige. Med våra drygt 300 anställda 
och en omsättning överstigande 800 miljoner bedriver vi verksamheten i egen regi från försäljning, insamling 
och återvinning till slutmottagare. Sortera är verksamma från Gävle i norr till Ystad i söder. 2016 återvann 
Sortera över 99 % av allt insamlat material. Sortera verkar under varumärken såsom Sortera, BIG BAG, DK 
Sanering, Vacuo, Åkerisäcken, Eco-Chain och DT Recycling. Sortera, som genom åren på ett framgångsrikt 
sätt växt kraftigt, både organiskt och genom förvärv, har under de senaste tre åren genomfört tre förvärv per år.

L.S. Tankservice har rensat avlopp och rör sedan 1968. Företaget drivs idag i andra generationen av 
Joakim Spångberg samt VD Tony Odelstrand. Med utgångspunkt från Sollentuna och med samma 
personliga kontakt sedan starten, där kunden alltid står i fokus, drivs verksamheten idag i Stockholms 
län med omnejd. L.S. utför tjänster såsom slamsugning, högtrycksspolning, tankrengöring, rörinspektion, 
ångning, transport av farligt avfall m.m.

L.S. Tankservice AB kommer att ingå som en del av affärsområdet ”Industry” inom Sortera Group koncernen. 
Vi är mycket glada att vi kommit överens med de gamla ägarna om ett köp av bolaget. Vi ser att L.S. kommer 
tillföra Sortera Industry det utbud och den kompetens vi både saknat och eftersträvat. L.S. kommer även 
fortsättningsvis drivas av nuvarande ledare för bolaget, och fungera som en egen division och enhet under 
Sortera Industry. Vi önskar våra nya arbetskamrater varmt välkomna till Sortera Group. ”Conny Ryk, CEO 
Sortera Group AB”

Vi ser mycket positivt på att L.S. nu kan gå in i en ny tillväxtfas tillsammans med Sortera. Sortera har gång 
på gång bevisat att man är rätt partner för ett bolag som L.S. och att man vet hur man skall ta tillvara på 
kompetens och personal. Vi får nu möjligheten att växa kraftigare än vad vi mäktat med själva, tillgång till ett 
nytt kundsegment samt möjligheten att investera pengar i nya bilar och ny maskinell utrustning. Jag ser med 
spänning fram emot det vi skall kunna erbjuda kund och marknad tillsammans med övriga medarbetare inom 
Sortera Industry. ”Tony Odelstrand, L.S. Tankservice AB”
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