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Sortera förvärvar A-Återvinning i Örebro AB   

Sortera stärker sin geografiska närvaro i Mälardalen genom förvärvet av A-Återvinning 
i Örebro AB (”A-Återvinning”), ett av de ledande bolagen inom insamling och återvin-
ning av byggavfall i Örebro län.

A-Återvinning startade sin verksamhet 2014 och bolaget är verksamt inom insamling, hantering, sortering och föräd-
ling av avfall från kunder framför allt inom bygg- och industrisektorn. Verksamheten utgår från Kumla och fokuserar på 
Örebro län, men bolaget har även kunder på ett flertal andra orter i Sverige. A-Återvinning omsätter SEK 60m och har 
10 anställda. 

”A-Återvinning har på relativt kort tid etablerat sig som en av de ledande aktörerna inom återvinning av byggavfall i 
Örebro län. Med sitt starka fokus på kundernas behov och en hög grad av service har A-Återvinning vunnit både mark-
nadsandelar och ökat tillväxten de senaste åren. I kombination med Sorteras resurser, ser vi därför stora möjligheter för 
att ytterligare stärka A-Återvinnings erbjudande i regionen och vi är väldigt glada över att få fortsätta utveckla verksam-
heten vidare tillsammans med den befintliga organisationen”, säger Sebastian Wessman, VD för Sortera.

”Sorteras fokus och verksamhet är väldigt lik A-Återvinnings. Vi kommer att kunna erbjuda våra kunder ett bredare 
sortiment och bli en ännu större samarbetspartner. Vi ser fram emot att fortsätta växa i Örebro och Mälardalen med 
Sortera som en stark ägare”, säger Robert Ljunggren, delägare och VD för A-Återvinning. 

”Med förvärvet av A-Återvinning så har vi nu en stark plattform för att fortsätta expandera Sorteras närvaro till nya 
kunder i en snabbt växande region i Mälardalen. Vi ser en fortsatt hög aktivitet i byggmarknaden samt flertalet större 
infrastruktursatsningar i regionen, och det finns en stark underliggande efterfrågan på Sorteras tjänster. Sortera har 
också många existerande kunder som är aktiva i regionen, och genom förvärvet av A-Återvinning har vi nu möjligheten 
att även erbjuda våra tjänster till dessa i en mycket större utsträckning”, fortsätter Sebastian Wessman. 

Sortera tar över verksamheten i A-Återvinning från och med den 1 december 2021. Detta är Sorteras sextonde förvärv 
sedan företaget grundades 2006.  
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Sortera är ett nordiskt miljöbolag som genom sina tre affärsområden Recycling, Industry och Materials strävar efter att vara den 
främsta miljöentreprenören på den nordiska marknaden, där Sorteras lösningar bidrar till ökad hållbarhet och förbättrad miljöpre-
standa. Med fler än 400 medarbetare och en omsättning på över 1,5 miljard kronor bedriver Sortera verksamhet i egen regi från 
försäljning, insamling och behandling till återanvändning och återvinning. Varje dag utför Sortera tjänster som gör skillnad för miljön 
åt tusentals företag och privatpersoner i Norden.
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