
 

 
 
Pressmeddelande 29 december 2011  
 
SITA och CORVARA blir delägare i Spol & Industriservice i 
Norrköping  
   
   
SITA och CORVARA har idag förvärvat en tredjedel var av Spol & Industriservice 
i Norrköping. Spol & Industriservice drivs vidare som tidigare, och alla tre 
företagen kan genom delägandet erbjuda sina kunder ett komplett utbud av 
återvinnings- samt slam- och spoltjänster.  
   
Ett av Sveriges ledande återvinningsföretag SITA, och nordens ledande 
industrisaneringsföretag CORVARA Industri- och Skadeservice förvärvar en tredjedel var 
av Spol & Industriservice. Resterande tredjedel kommer att ägas av nuvarande ägare och 
vd Lars Strandstedt, via ICI i Norrköping AB. Alla tre parter äger i och med förvärvet lika 
stor del av Spol & Industriservice, som kommer att drivas vidare som tidigare.  
   
– De tre delägande bolagen har kompletterande erbjudanden, och genom det närmare 
samarbete som delägarskapet innebär kan alla tre bolagen förbättra sina erbjudanden 
och sin position i regionen, säger Lars Strandstedt, vd för Spol & Industriservice.  
   
Företaget kommer att fortsätta verka som tidigare, men med möjlighet att tillsammans 
med de nya delägarna erbjuda ett komplett tjänsteutbud.  
   
– SITA har sedan en längre tid haft ett samarbete med Spol & Industriservice som är ett 
välskött bolag. Förvärvet är ett led i vår satsning i Östergötland som innebär att vi nu 
även kan erbjuda exempelvis högtrycksspolning och slamsugning här, säger Fredrik 
Eliasson, regionchef på SITA.  
 
Bolaget kommer drivas vidare av VD Lars Strandstedt, som startade Spol & 
Industriservice 2002. Företaget kommer att drivas på samma sätt som tidigare och 
varken anställda, kunder eller leverantörer kommer att påverkas av den nya ägarbilden. 
 
– Med förvärvet av Spol & Industriservice får vi ytterligare tjänster att erbjuda våra 
kunder och stärker därmed vår position hos den tunga industrin i Östergötland. Vi 
kommer också kunna hjälpa Spol & Industriservices kunder med vår breda kompetens 
och resursstarka maskinpark, säger Åke Söderberg, VD på Corvara.  
   
   
För mer information, kontakta gärna:  
Lars Strandstedt, vd Spol & Industriservice (www.spol-industriservice.se) 
lars@spol-industriservice.se, tel, 070-58 62 057.  
 
Fredrik Eliasson, regionchef SITA (www.sita.se) 
fredrik.eliasson@sita.se, tel 070-88 95 648.  
 



Åke Söderberg, vd Corvara Industri & Skadeservice (www.corvara.se) 
ake.soderberg@corvara.se, tel 070-81 40 004  
   
 
Om Spol & Industriservice  
Spol & Industriservice grundades av Lars Strandstedt 2002. Kärnverksamheten är 
högtrycksspolning och slamsugning. Vi erbjuder även besiktning av tankar, rörinspektioner, 
saneringar med mera. Bolaget omsätter 20 miljoner kronor årligen och sysselsätter idag 18 
anställda. Spol & Industriservice har tio fordon varav sju är ADR certifierade.  
 
Om SITA  
SITA Sverige är ett av landets ledande företag inom återvinning och avfallshantering.  Med 1100 
medarbetare, 60 lokalkontor och egna behandlingsanläggningar erbjuder vi effektiva, miljöriktiga 
lösningar med fokus på nytänkande och långsiktig hållbarhet.  
   
 
Om CORVARA Industri- och Skadeservice  
Corvara är Nordens ledande industrisaneringsföretag med kontor på 14 orter från Löddeköpinge i 
söder till Kiruna i norr. Med en stor och modern maskinpark och en kompetent och välutbildad 
personal har Corvara kapacitet att klara industrins krav på på stora och snabba insatser över hela 
landet. 
 


