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 EN SAMMANFATTNING AV FÖRETAGET SORTERA RECYCLING, VAD      
VI GÖR, HUR VI ARBETAR, VAD VI ERBJUDER OCH VARFÖR DU SKA 
VÄLJA SORTERA SOM DIN AVFALLSPARTNER.
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SORTERA
Sortera är den främsta och mest specialiserade aktören 
inom bygg- & anläggningsavfall i Sverige. Under 2020 eta-
blerade vi oss även i Finland. Med våra drygt 360 anställda 
och en omsättning på cirka 1,2 miljarder kronor under 2020 
bedriver vi verksamheten i egen regi, från försäljning, insam-
ling, behandling och återvinning till slutmottagare. 

Sortera grundades 2006. Visionen var att skapa 
en avfallsentreprenör som satte kunden i fokus, 
och att hjälpa denne att bli av med sitt avfall från 
byggarbetsplatser på ett enklare, smidigare och 
mer kostnadseffektivt sätt. Detta i kombination 
med att så effektivt som möjligt ta tillvara på 
miljöns resurser. 
 
I dag har vi vuxit till en komplett avfallsen-
treprenör med verksamhet i både Sverige 
och Finland. Sortera verkar under varu-

märkena Sortera Recycling, BIG BAG, 
Åkerisäcken, Vaihtolavacom, Sortera Industry, 
Sortera Materials  och Envytech. 

Sortera strävar efter att vara den främsta miljö-
entreprenören i branschen med lösningar som 
bidrar till ökad hållbarhet och förbättrad miljöp-
restanda. Vi arbetar med att minska våra utsläpp 
och avtrycket på samhället och miljön. 
 
Välkommen att bli kund hos Sortera du med!

Nr 1 
Vi är Sveriges ledande 
aktör inom bygg- & 
anläggningsavfall

100 % 

Vi utför alla tjänster  
med 100 % egen  

anställd personal

98 % 
Vi återvinner 

 över 98 % av allt  
insamlat material

+350  
Vi är fler än 350  
anställda inom  

koncernen

95 %  
Vår fordonsflotta 
består till 95 % av 
Euro 5 och Euro 6

1,2 MD KR 

Koncernen har en 
årsomsättning på 
1,2 miljarder (2020)

 



OM SORTERA

Titta på en film om 
Sortera Recycling:
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KOMPLETT 

Sortera är idag en av få kompletta avfallsen-
treprenörer för bygg- & anläggningsindustrin. 
Oavsett vilka problem du stöter på har vi lös-
ningen för dig och ditt företag.

PERSONLIGT 

Hos Sortera får du som kund alltid en personlig 
kontakt som hela tiden finns till för dig och de 
frågeställningar du stöter på. Ringer du till oss 
bokar vi in ett möte, där vi går igenom hur vi på 
bästa sätt kan hjälpa dig som kund att bli bättre 
på att ta hand om det avfall ni producerar på era 
arbetsplatser och etableringar.

SERVICE 

Oavsett vilken avfallslösning du är intresse-
rad av, får du alltid samma service i form av 
tidspassning, fraktionssammanställning samt 
deklaration om exakt var någonstans ditt av-
fall har destruerats.

CERTIFIERAT 

Sortera är certifierade enigt ISO 9001 och ISO 
14001 i alla delar av vår verksamhet som rör 
miljö och kvalité.

DAGEN-EFTER GARANTI 

Väljer du Sortera som din avfallspartner kan 
du alltid känna dig trygg med att vi utför din 
beställning senast dagen efter lagd order (gäl-
ler helgfria vardagar).

MILJÖSMART 

På Sortera sköter vi allt från insamling till 
detstruering/återvinning på egna helt elektri-
fierade anläggningar utan mellanhänder. Vår 
fordonsflotta är av senaste miljöklass och vi pla-
nerar våra körningar på ett så miljöeffektivt sätt 
som möjligt. I dag kan vi återvinna eller återan-
vända så mycket som 98 % av allt insamlat avfall.

KOMPETENT 

Hos oss kan du alltid vara säker på att vi utför alla 
våra tjänster med 100 % egen anställd personal, 
de flesta med mångårig erfarenhet av avfallshan-
tering. Vi utför även löpande interna utbildning-
ar för att säkerställa högsta kompetens.

ENKELT 

Med en mängd produkter och tjänster gör vi 
det enkelt för dig att bli av med ditt bygg- och 
anläggningsavfall, effektivt och miljömässigt.

VARFÖR SKA DU 
VÄLJA SORTERA?
Vad vi än gör kommer det oundvikligen att produceras av-
fall. Så vi kan lika gärna välja att gilla det. Det man gillar, 
det tar man hand om. Det man gillar, gör man bra. Vi tar 
hand om avfall, riktigt bra.

VARFÖR SORTERA?

5
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VAD ÄR PROBLEMET?
När vi bygger utvinner vi energi och material 
från vår natur. Problemet är att vi inte kommer 
att kunna göra det i all evighet eftersom natu-
rens resurser är ändliga. Vi måste därför 
hushålla med de naturtillgångar vi har. Att 
bygg- & anläggningssektorn ofta hamnar i 
fokus när man talar om det hållbara samhället 
är för att den står för nära 40 % av landets totala 
energi- och materialanvändning.

VAD ÄR LÖSNINGEN
Bygg- & anläggningssektorns materialanvänd-
ning är ett av de områden med störst negativ 
inverkan på miljön. En bra början är därför att 
använda byggmaterial mer effektivt. Det gör vi 
genom att återvinna så mycket gammalt bygg-
material som möjligt. En del material kan återan-
vändas i befintligt skick, en del kan bearbetas till 
nya former och resten kan vi utvinna energi ur.

GÖR MILJÖN EN TJÄNST
En effektiv och klok avfallshantering minskar 
bygg- & anläggningssektorns miljöbelastning. 
När ni anlitar Sortera belastas inte heller miljön 
mer än nödvändigt. Vi planerar alla transporter 
ur energisynpunkt och de sker med marknadens 
mest miljövänliga fordon. Dessutom återvinner 
vi allt avfall på våra egna anläggningar runt om i 
Sverige. På så sätt undviker vi de onödiga trans-
porter som mellanhänder medför.

NÄSTAN ALLT ÅTERVINNS
Mer än 98 % av allt avfall vi tar emot i dag åter-
vinns eller återanvänds genom materialåtervin-
ning eller framställning av  brännbara fraktioner 
för el och fjärrvärmeproduktion. Sortera strävar 
efter att bli det första bolaget på marknaden som 
lyckas med att återvinna 100 % av allt insamlat 
avfall, och att göra det på ett så skonsamt sätt 
som möjligt för miljön.

MILJÖN VINNER 
PÅ ÅTERVINNING
Bygg- & anläggningssektorn står för en stor del av Sveriges 
energi- och materialförbrukning. Därför är det viktigt att allt 
byggavfall hanteras på ett miljöriktigt sätt. Att spara på jor-
dens resurser behöver inte vara svårt. Vi gör det enkelt för 
ert företag att ta miljöansvar.

Råmaterial

Hållbar  
design

Tillverkning/ 
återtillverkning

Användning/ 
återanvändning

Insamling

Återvinning

Råmaterial Design Tillverkning Användning Avfall

SORTERA FÖR MILJÖN
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1. KÖP ELLER BESTÄLL
Köp Byggsäcken hos din återförsäljare eller 
beställ ut en container eller ett kärl genom 
att ringa 020–15 16 17, eller gå in på vår 
hemsida www.sortera.se och beställ.

5. VI HÄMTAR
Byggsäcken/containern/kärlet hämtas 
senast dagen efter (gäller helgfria dagar).

2. STÄLL UT OCH FYLL
Ställ ut Byggsäcken, containern eller kärlet 
och fyll på med avfall. Överlasta aldrig vare 
sig Byggsäck, container eller kärl.

4. BESTÄLL HÄMTNING*
Ring 020–15 16 17 för borttransport, eller 
boka hämtningen på vår hemsida  
www.sortera.se

8. NY-/OMBYGGNATION
Vissa av materialen kan användas igen vid 
renoveringar och nya byggnationer. De 
material som förädlats för energiutvinning, 
blir till el och fjärrvärme i städerna.

6. SORTERING & BEHANDLING
Byggsäcken/containern/kärlet körs med  
våra fordon av högsta Euro-klass till våra 
elektrifierade anläggningar där avfallet 
sorteras, klassas samt behandlas.

DEPONI
Mindre än 1 % av allt avfall 
vi behandlar går till deponi 
där slutmottagare granskas.

3. KNYT IHOP
Knyt ihop Byggsäcken 
med snöret som sitter fast 
på säcken, eller se till att 
containern eller kälet inte 
är lastade över kanten.

7. ÅTERVINNING
Materialet körs till 
materialåtervinning eller 
energiutvinning.SÅ FUNGERAR SORTERA RECYLING

*  Transportavgift + ev. zontillägg tillkommer.

SÅ FUNGERAR SORTERA RECYCLING
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TRYGGHET &  
KVALITET
Som kund kan du känna dig trygg med att vi alltid strävar 
efter att utföra just ditt projekt på bästa tänkbara sätt.

Enligt lag är du som entreprenör skyldig att 
sortera ditt avfall på ”källans plats”. Vi på 
Sortera vet att detta ibland kan te sig näst 
intill omöjligt, men ring oss så hittar vi en 
lösning tillsammans.

Väljer du att sortera avfallet själv sparar du både 
pengar och miljö Oavsett om du sorterar själv 
eller låter Sortera göra det åt dig, kan du känna 
dig trygg med att allt avfall som lämnar Sortera 
alltid är sorterat och återvunnet. Allt för att vi 
gemensamt ska spara på jordens resurser.

För uppföljning och kontroll kan du via kund-
tjänst snabbt och enkelt beställa en komplett 
fraktionsrapport som visa hur ni sorterat på 

ert projekt. I rapporten visas sorteringsgrad, 
kostnad och hur avfallet hanterats. Rapporten 
är ett ypperligt redskap, som underlag för vår 
sorteringsutbildning eller som målstyrningsdo-
kument på arbetsplatsen.

Oavsett vilken typ av tjänst du behöver hjälp 
med, arbetar vi för att du som kund alltid ska 
vara nöjd. Vid beställning är du garanterad 
att vi som leverantör och partner tar vårt fulla 
ansvar tills dess att uppdraget är slutfört, och 
vid varje projektslut kan du erhålla en fraktions-
sammanställning.

Kontakta Sortera redan i dag (020–15 16 17) för 
bättre ekonomi och miljö på ditt projekt.

PRODUKTER & 
TJÄNSTER 
Som komplett avfallsentreprenör erbjuder Sortera ett flertal 
produkter och tjänster inom avfallshantering och återvinning.

Oavsett vilken produkt eller tjänst du beställer av oss kan du få en total avfalls- och kostnadssam-
manställning per månad, per projekt, per år osv. Detta beställer du genom att ringa vår kundtjänst 
på 020–15 16 17, så hjälper vi dig med dina sammanställningar, och vi skickar dem via email samma 
dag du beställer dem.

BYGGSÄCKAR

Våra slitstarka Byggsäckar  
finns i tre storlekar:  

Small, Medium och Large.

MATERIALLEVERANS

Vi levererar material i Bygg-
säckar på tippflak eller i 

container.

HÖGHÖJDSLYFT

Vi kan erbjuda höghöjdslyft  
med höghöjdsbilar  
och mobilkranar.


BYGGETABLERING

Vi erbjuder en helomfattande  
lösning för all avfallshantering 

på din byggplats.


UTBILDNINGAR

Vi erbjuder gratis sorterings- 
utbildningar på plats hos ditt  
företag eller i vårt showroom.

KÄRL

Våra flexibla rullkärl  
finns i tre storlekar:  

190 L, 390 L och 660 L.

FARLIGT AVFALL

Vi har ett komplett utbud av  
produkter & tjänster för  

hantering av farligt avfall.

CONTAINRAR

Vi har containrar i flertalet  
olika storlekar och utföranden, 

stängda och öppna.

SUGBILSTJÄNSTER

Vi erbjuder vakuumsugning,  
materialblås, saneringstjänster  

och VA/högtrycksteknik

TRYGGHET & KVALITET PRODUKTER & TJÄNSTER
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BYGGSÄCKAR
Oavsett om det är en stor, liten eller trång arbetsplats finns 
det nästan alltid en anledning att använda Byggsäckar. Våra 
Byggsäckar är flexibla, slitstarka och finns i tre storlekar.

PRODUKTER & TJÄNSTER BYGGSÄCKAR

BYGGSÄCK SMALL

Perfekt vid ont om utrymme eller långa avstånd 
att bära byggavfallet. Du kan enkelt fästa den 
på en pirra och rulla ut den till upphämtnings-
platsen, och bespara kroppen många tunga lyft. 

STORLEK: 50 x 50 x 85 cm 
RYMMER: 200 L 

MAXLAST: 250 kg

BYGGSÄCK MEDIUM

Mediumsäcken är vår mest använda Byggsäck. 
Måtten är väl tilltagna, samtidigt som den är 
smidig och lätthanterlig. Den är anpassad för 
alla typer av avfall och klarar tuffa utmaningar. 

STORLEK: 90 x 90 x 100 cm 
RYMMER: 1 m3 

MAXLAST: 1200 kg

BYGGSÄCK LARGE

Largesäcken är vår största Byggsäck. Den 
är perfekt för längre material som brädor och 
skivor, skrymmande föremål och brännbart ma-
terial. Den är ej avsedd för fyllnadsmassor. 

STORLEK: 200 x 100 x 100 cm 
RYMMER: 2 m3 

MAXLAST: 1000 kg

Våra Byggsäckar köper 
du antingen på vår hem-

sida eller hos någon av 
våra många återför-

säljare

 Byggsäckar köper du hos din närmaste återförsäljare eller beställer på vår hemsida www.sortera.se. 
Observera att hämtning inte ingår utan beställs separat från vår hemsida, eller genom att ringa 
020–15 16 17.

Titta på en film om 
våra Byggsäckar:
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KÄRL
Kärl är ett komplement till Byggsäckar och containrar, och 
finns i tre olika storlekar: 190-, 390- och 660 liter.

PRODUKTER & TJÄNSTER

KÄRL SMALL

Vårt minsta kärl, Small-kärlet, rymmer 190 liter 
och lämpar sig bäst vid extremt trånga utrym-
men, eller där du har relativt liten avfallsvolym av 
just den fraktion du vill sortera ut i kärlet. 

STORLEK: 72,5 x 48 x 108 cm 
RYMMER: 190 liter 

MAXLAST: 75 kg

KÄRL MEDIUM

Rymmer 390 liter och lämpar sig väl vid sorterings-
stationer m.m. där du har avfall som ska sorteras 
upp i många olika fraktioner, eller där utrymmet är 
för litet för att kunna forsla bort ett större kärl. 

STORLEK: 85 x 62 x 109.5 cm 
RYMMER: 390 liter 

MAXLAST: 145 kg

KÄRL LARGE

Bygg upp en sorteringsstation och forsla bort 
stora mängder avfall på ett enkelt och dammfritt 
sätt. Kärlet har också fyra hjul vilket underlättar 
uttransport då du fyllt det. Rymmer 660 liter. 

STORLEK: 83,5 x 126,5 x 119 cm 
RYMMER: 660 liter 

MAXLAST: 270 kg

KÄRL

Våra rullkärl beställer du 
antingen på vår hemsida 

eller genom att ringa 
020–15 16 17

Titta på en film om 
våra kärl:
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CONTAINRAR
Då Byggsäckar eller kärl inte riktigt räcker till, t.ex. när man 
har mycket mer plats och större avfallsvolymer, finns vårt 
utbud av containrar. Stängda samt öppna från 3 till 30 m3.

PRODUKTER & TJÄNSTER

Våra containrar beställer 
du antingen på vår hem-

sida eller genom att 
ringa 020–15 16 17

CONTAINRAR

Titta på en film om 
våra containrar:
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LIFTDUMPER 5 M3

Mått: B: 1,9 m / L: 3,1 m / H: 1,1 m  
Maxlast: 6 ton

LASTVÄXLARE (LÅNG) 10 M3

Mått: B: 2,4 m / L: 6,0 m / H: 0,7 m  
Maxlast: 8 ton

LIFTDUMPER (STÄNGD) 10 M3

Mått: B: 1,9 m / L: 3,7 m / H: 1,9 m  
Maxlast: 6 ton

LIFTDUMPER 10 M3

Mått: B: 1,7 m / L: 4,0 m / H: 1,8 m  
Maxlast: 6 ton

LASTVÄXLARE (STÄNGD) 15 M3

Mått: B: 2,4 m / L: 4,5 m / H: 2,1 m  
Maxlast: 8 ton

LASTVÄXLARE (KORT) 10 M3

Mått: B: 2,4 m / L: 4,5 m / H: 1,1 m  
Maxlast: 8 ton

LASTVÄXLARE 18 M3

Mått: B: 2,4 m / L: 6,0 m / H: 1,6 m  
Maxlast: 8 ton

LYFT 8 M3

Mått: B: 1,91 m / L: 3,7 m / H: 1,59 m  
Maxlast: 6 ton

LASTVÄXLARE 30 M3

Mått: B: 2,4 m / L: 6,0 m / H: 2,3 m  
Maxlast: 8 ton

LASTVÄXLARE (STÄNGD) 25 M3

Mått: B: 2,4 m / L: 6,0 m / H: 2,4 m  
Maxlast: 8 ton

BM-FÄSTE 3 M3

Mått: B: 2,14 m / L: 1,72 m / H: 1,31 m  
Maxlast: N/A

LASTVÄXLARE (LOCK) 30 M3

Mått: B: 2,54 m / L: 6,32 m / H: 2,56 m   
Maxlast: 8 ton

PRODUKTER & TJÄNSTER CONTAINRAR
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NYA REGLER FÖR RAPPORTERING AV 
FARLIGT AVFALL
Från och med 1 november 2020 ska alla 
verksamheter som hanterar farligt avfall 
rapportera in antecknade uppgifter om 
avfallet till ett nationellt avfallsregister 
hos Naturvårdsverket för att kunna öka 
spårbarheten av det farliga avfallet.

Det betyder att alla verksamheter:

• där det uppstår (produceras) farligt avfall
• som transporterar farligt avfall 
• som samlar in farligt avfall
• som behandlar farligt avfall
• som mäklar eller handlar med farligt avfall
 
ska rapportera in sina anteckningar till 
Naturvårdsverket.

SORTERA KAN HJÄLPA TILL ATT SÄKER- 
STÄLLA KORREKT RAPPORTERING
Sortera kan agera ombud åt de företag som pro-
ducerar farligt avfall. Det betyder att vi tar hand 
om er rapportering av ert farliga avfall till Na-
turvårdsverket, så att rapportering kommer in i 
tid och är korrekt. Vi tillhandahåller transport-
dokument, sammanställningar och ser till att 
all dokumentation från Naturvårdsverket når er 
kunder. Vi kommer även kunna vara behjälpliga 
i att identifiera ert farliga avfall och kan guida er 
till rätt avfallskod.

Oavsett om mängden är liten eller stor, har vi 
lösningarna för dig hur du ska hantera och sor-
tera ditt farliga avfall direkt på din arbetsplats. 
Sortera levererar dessa tjänster helt i egen regi 
och på samma villkor som övriga tjänster. Ring 
oss på 020–15 16 17 så berättar vi mer om hur vi 
på bästa sätt kan hjälpa dig och ditt företag.

FARLIGT AVFALL
Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster för att 
hantera det farliga avfall som uppstår på din arbetsplats.

PRODUKTER & TJÄNSTER FARLIGT AVFALL

Våra produkter och 
tjänster för farligt avfall 

beställer du genom att 
ringa 020–15 16 17

Titta på en film om 
farligt avfall:
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MATERIAL- 
LEVERANS
Jord, sten, kross, grus, sand etc. levererat direkt hem till 
dörren, byggplatsen eller projektet, snabbt och enkelt.

Sortera levererar material i såväl Byggsäckar som containrar, och du kan välja om du 
vill ha jungfruligt- eller återvunnet material. Du bestämmer själv om du vill ha 
materialet tippat på plats eller att vi ställer av f laket och sedan hämtar det. Att 
få materialet i Byggsäckar kan i många fall förenkla hanteringen då vi kan 
placera ut dem där materialet ska användas. 

Du beställer enkelt material på sortera.se  
eller på 020–15 16 17

PRODUKTER & TJÄNSTER

Materialeverans bestäl-
ler du på vår hemsida 
eller genom att ringa  

020–15 16 17

MATERIALLEVERANS

Titta på en film om 
materialleverans:
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SUGBILS- 
TJÄNSTER
Vi erbjuder vakuumsugning och slamsugning, material-
blåsning, högtrycksspolning, industri- och asbestsanering, 
samt en mängd tjänster inom VA-Teknik.

Sortera är i dag en av de ledande aktörerna inom dessa tjänster, det innebär att vi har bred kompe-
tens och en stor maskinell utrustningspark för att utföra alla uppdrag från smått till stort. Du kan 
alltid vara säker på att få samma höga service oavsett vilket typ av uppdrag vi tar oss an.

Läs mer på sortera.se eller ring oss på 020–15 16 17

PRODUKTER & TJÄNSTER

Våra olika sugbilstjäns-
ter beställer du genom 
att ringa kundtjänst på 

020–15 16 17

SUGBILSTJÄNSTER

Titta på en film om 
sugbilstjänster:
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HÖGHÖJDSLYFT
Lyft upp material och lyft ner avfall vid samma tillfälle, 
kostnadseffektivt och resurssnålt.

Sorteras standardbilar når upp till 12 meters höjd. Men vi kan även erbjuda högre lyft med 
höghöjdsbilar eller mobilkranar. Ring så kommer vi ut med en specialist på området som hjälper 
dig att planera ditt arbete. Med Sorteras förslutningsbara Byggsäckar och specialcontainrar för 
lyft, säkerställs att lyften utförs på säkrast möjliga sätt. 

Läs mer på på sortera.se eller ring oss på 020–15 16 17

Höghöjdslyft  
beställer du genom att 

ringa kundtjänst på 
020–15 16 17

HÖGHÖJDSLYFTPRODUKTER & TJÄNSTER

27

Titta på en film om 
höghöjdslyft:
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Hjälp med byggetable-
ring beställer du genom 
att ringa kundtjänst på 

020–15 16 17

BYGGETABLERINGPRODUKTER & TJÄNSTER

BYGG- 
ETABLERING
Med våra byggetableringstjänster kan vi erbjuda en helom-
fattande lösning för all avfallshantering på din byggplats.

Sortera kan erbjuda ett f lertal byggetableringstjänster, så som analys och provtagning, återvin-
ning och avfallshantering, sanering av förorenade massor, mottagning och behandling av alla 
typer av restavfall, sjötransporter, verktygs-/förrådscontainrar, körplåtar, schaktbilar/trailers, 
lastmaskiner och teleskoplastare med mera.

Ring oss på 020–15 16 17 så hjälper vi dig med en anpassad avfallshantering för just din arbetsplats. 
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UTBILDNING
Gör som en av Sorteras kunder, som efter vår kostnadsfria 
sorteringsutbildning, sparat mer än 25 % på att bli bättre 
på sortering. 

Du vet väl att du kan spara både pengar och på miljöns resurser genom att sortera ditt avfall. 
Sortera kan erbjuda sorteringsutbildning i vårt showroom och utbildningscenter i Stockholm 
eller på plats hos ditt företag.

Ring kundtjänst på 020–15 16 17, eller kontakta din säljare, så berättar vi mer om hur du som 
företag kan boka in en kostnadsfri sorteringsutbildning för dig och din personal!

Ring 020–15 16 17 för 
att boka en kostnadsfri 
sorteringsutbildning!

UTBILDNING
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TRE ENKLA SÄTT ATT KÖPA DINA BYGGSÄCKAR PÅ

Du kan beställa Byggsäckar direkt av oss genom att gå in på vår hemsida (www.sortera.se), 
genom att ringa (020–15 16 17) eller hos någon av våra många återförsäljare. Gå in på vår hemsi-
da för att se vilken återförsäljare som finns närmast dig. Sorteras Byggsäckar finns idag hos de 
f lesta välsorterade bygghandlare på f lera orter i Sverige.

ÅTERFÖRSÄLJARE
Med över 600 återförsäljare runt om i landet – som ständigt 
blir fler – strävar vi efter att göra det enkelt att köpa dina 
Byggsäckar så nära din etablering/byggplats som möjligt.

BESTÄLL PÅ  
HEMSIDAN

RING OSS PÅ 
020–15 16 17

KÖP HOS 
ÅTERFÖRSÄLJARE

Våra gröna säckställ är väl synliga i byggvarhusen. Välj storlek, och betala i kassan! Observera att hämtning 
av dina fyllda Byggsäckar inte ingår utan beställs separat från Sortera.

ÅTERFÖRSÄLJARE
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