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Sortera Materials förvärvar WAC träåtervinning 

Sortera Materials AB, en del av Sortera Group, har tagit över de delar av verksamheten i 
WAC Recycling AB som omfattas av handel och avsättning av returträ samt liknande träprodukter.

Sortera och WAC har i många år samarbetat kring hantering av returträ. I samband med ett inkråmsförvärv har Sortera 
tagit över denna del av verksamheten.

”Som ännu ett uttryck för samhällets fokus på hållbarhet tror vi att sortering och förädling av träprodukter från avfall 
kommer att fortsätta utvecklas. I framtiden kommer alltmer avfallsträ gå till återvinning eller i bästa fall återanvändning. 
Sortera vill vara med och bidra till denna utveckling”, säger Erik Björklund, affärsområdeschef Sortera Materials.

Christer Ståhlkrantz, som i huvudsak driver Träverksamheten i WAC idag, kommer att fortsätta göra det i sin anställning 
på Sortera Materials AB.

”Förvärvet av WAC träverksamhet ger oss också viktiga kunskaper. Tillsammans med Sorteras resurser har vi nu goda 
förutsättningar att sprida återvinningsverksamheten till nya kunder och geografiska områden. Vi kommer också kunna 
utveckla verksamheten ännu mer, så att den växer sig starkare till fördel för kunder, leverantörer och samarbetspart-
ners”, fortsätter Erik Björklund.

Sortera Materials tar emot, förädlar och säljer avfall från professionella aktörer i Sverige och Europa. Sortera erbjuder 
återvinning och avfallshantering, sanering av förorenade massor, analys och provtagning, mottagning och behandling 
av alla typer av restavfall, produktion av en rad olika typer av bränslen samt handel med de flesta avfallsfraktioner. 
Sortera Materials omsätter cirka 520 miljoner kronor och hanterar årligen ca 1 600 000 ton avfall. 

Sortera Materials tar över verksamheten från och med den 1 december.

För intervjuer eller mer information kontakta: 

Sebastian Wessman
VD, Sortera Group
+46 72 886 95 97
sebastian.wessman@sortera.se

Om Sortera Group 

Sortera Group är ett svenskt miljöbolag som genom sina tre affärsområden (Recycling, Industry och Materials) strävar efter att vara 
den främsta miljöentreprenören i branschen i Sverige med lösningar som bidrar till ökad hållbarhet och förbättrad miljöprestanda i 
samtliga av Bolagets verksamheter. Med drygt 320 anställda och en omsättning överstigande 1,1 miljard kronor bedriver Sortera 
verksamheten i egen regi från försäljning, insamling, behandling och återvinning till slutmottagare. Sortera når ut till över 75 % av 
Sveriges befolkning med sina tjänster och återvinner 97 % av allt insamlat material.
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