
Åsa Romson vill se tuffare tag mot miljögifter. 
 

 
 

Diskussionen kring miljöfarliga kemikalier har länge varit ett hett ämne i media och i politisk debatt. 

Men vem gör egentligen någonting? Finns det alternativ att välja? 

Regeringen vill nu se ett Centrum för Kemikaliesubstitution som ska driva producenter och 

konsumenter att vilja välja bort farliga kemikalier och istället använda miljövänliga alternativ. Detta är 

inte längre en utopi, utan det finns gott om miljövänliga alternativ på marknaden redan, som har minst 

lika goda funktioner och som dessutom är kostnadseffektiva. Det finns alltså inte längre några ursäkter 

för industrin att inte välja miljövänliga alternativ! 

Klimat- och Miljöminister Åsa Romson besökte idag OrganoClick i Stockholm, Täby för att annonsera 

regeringens nya satsning. OrganoClicks forskare har bedrivit forskning på området 

kemikaliesubstitution sedan mitten av 90-talet. Man har tittat på naturens egna mekanismer och 

försökt efterlikna eftertraktade egenskaper som t.ex. vattenavvisning, rötskydd, flamskydd, styrka 

m.m. via naturliga ämnen som kan appliceras i industrin. 

”Vi är här på OrganoClick idag för att jag vill visa upp ett alternativ som finns redan när det gäller att 

få bort farliga kemikalier från vanliga produkter. Som t.ex. tryckimpregnerat trä, som folk använder på 

sina altaner eller vattenavvisande kläder som många, inte minst nu när våren kommer, är intresserade 

av att gå ut i naturen med. Då vill man känna att det här är bra material.” Åsa Romson, Klimat- och 

Miljöminister, språkrör för MP &  Vice Stadsminister. 

Var stöter vi då på dessa farliga kemikalier? PFAS som bland annat fluorkarboner är några av de 

problematiska kemikalier som diskuterats flitigt i media och som vi gärna vill slippa. Dessa finns i 

impregneringsmedel för kläder och textilier, rengöringsmedel, skidvallor m.m. Dem används även vid 

ytbehandling av livsmedelsförpackningar och vid tillverkning stekpannor och kastruller. PFAS har i 

djurförsök visat sig ge effekter på reproduktion, immun- och hormonsystem. Mycket tyder på att 

människor påverkas på samma sätt. 



”Det finns ofta miljövänliga alternativ till de flesta giftiga kemikalier men som emellertid inte lever upp 

till samma funktion. Vi vill kunna erbjuda miljövänliga kemiska produkter och material som har lika bra, 

eller bättre, funktion som de giftiga kemikalierna. Produkterna måste även kunna tillverkas 

kostnadseffektivt så att de går att sälja till ett vettigt pris för att få genomslag hos konsumenterna.” 

Mårten Hellberg VD OrganoClick. 

 

För mer information vänligen kontakta: 
Mårten Hellberg, VB OrganoClick AB 
Telefon: +46 8 684 001 10 
Email:  marten.hellberg@organoclick.com 
 

Om OrganoClick  

OrganoClick AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag noterat på Nasdaq First North som utvecklar, 
producerar och marknadsför funktionella material och kemitekniska produkter baserade på 
miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick marknadsför är den vattenavvisande 
tygbehandlingen OrganoTex®, det flam- och rötskyddade virket OrganoWood® (genom dotterbolaget 
OrganoWood AB) samt bindemedel för nonwovenmaterial. OrganoClick grundades 2006 som en 
avknoppning från akademisk forskning vid Stockholm universitet och Sveriges lantbruksuniversitet 
inom modifiering av biofibrer. OrganoClick har vunnit flera priser så som utnämningen till "Sveriges 
mest lovande start-up bolag", Sveriges bästa miljöinnovation, och tidigare mottaget flertalet 
utmärkelser så som en Climate Solver av Världsnaturfonden (WWF) och varit på Affärsvärldens och 
NyTekniks 33-lista för "Sveriges hetaste teknikbolag. OrganoClick har sitt säte i Täby, norr om 
Stockholm, där bolagets produktion, FoU-, samt sälj- och marknadsavdelning finns lokaliserat. 
OrganoClicks Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bankaktiebolag.  
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