
Nya regler och marknadsuppdatering
kring PFAS
LifeClean International AB (publ) (”Bolaget”) informerar idag om nya, från
Kemikalieinspektionen offentliggjorda, regler som fr.o.m. 1 januari 2023 förbjuder
användandet av PFAS-kontaminerade brandskumstankar.

LifeClean har fortsatt att sanera brandskumstankar med samma goda resultat som tidigare
offentliggjorts. Bolaget har mottagit ett stort antal förfrågningar kring PFAS borttagning, inte
bara från brandförsvaret men från flertalet industriella aktörer som på ett eller annat sätt
hanterat PFAS. Sanering från ytor är den första PFAS applikation som Bolaget säljer idag och
kommer att vara aktuell lång tid framöver. Bolaget bygger ett nordiskt och europeiskt
återförsäljarnätverk för införsäljning och utförande av LifeCleans unika PFAS sanerande
produkt och metod.

Enligt Kemikalieinspektionen så ska, fr.o.m. 1 januari 2023, användningen av skumblandningar
för brandsläckning innehållande PFAS-ämnen endast vara tillåten för anläggningar där alla
utsläpp kan inneslutas. I och med regeländringen måste kontaminerande tankar i praktiken
antingen saneras eller destrueras. Vid årsskiftet sänks även gränsvärdena för PFAS i
dricksvatten och animaliska livsmedel i Sverige respektive EU. Vidare förbjuder EU 200 PFAS
ämnen från februari 2023. De aviserande förbuden samt de strängare gränsvärdena från EU
och Kemikalieinspektionen innebär stora möjligheter för LifeClean att snabbt växa inom det
nyligen etablerad affärsområdet PFAS borttagning.

Enligt information på Kemikalieinspektionens hemsida så är PFAS en grupp kemikalier på över
4 700 ämnen. De kallas ofta ”evighetskemikalier” eftersom de inte kan brytas ner helt i miljön
utan finns kvar i en eller annan form för alltid. Vissa PFAS-ämnen kopplas till allt från olika
cancerformer till påverkan på immunförsvaret och kolesterolhalter i blodet samt påverkan på
födelsevikt hos nyfödda. Det finns anledning att se på alla PFAS som hälsoskadliga.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 |
adviser@eminova.se
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
David Johansson, Interim VD, LifeClean International AB
E-post: david.johansson@lifeclean.se
Telefon: +46 70-133 13 13

Om LifeClean International:
LifeClean International grundades år 2012 i samband med ett forskningssamarbete mellan
Bolagets grundare och forskare från Örebro universitetssjukhus. Bolaget bedriver forskning,
produktion, marknadsföring och försäljning av desinfektions- och rengöringsprodukter.
Tillsammans med ledande forskare har Bolaget tagit fram en patenterad spor-, svamp-,
biofilm-, bakterie- och virusdödande ytdesinfektion som motverkar multiresistens och är en
mindre farlig desinfektion för människa och miljö. LifeClean International har en unik,
patenterad och miljövänligare kemisk teknologi som är skalbar inom flera områden. I LifeClean
koncernen ingår dotterbolagen Kempartner AB och Kemibolaget Ocean AB som utvecklar och
tillverkar tvätt-, disk- och rengöringsmedel. Produkterna har hög effekt och hög miljöstatus.
Kempartner är den första klimatneutrala tillverkaren och Ocean var först med ett klimatneutralt
tvättmedel. Bolagen fortsätter att målmedvetet arbeta för en hållbar utveckling.
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