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Enviro är ett miljöföretag som erbjuder lönsam återvinning av däck och förädlade material till främst gummiindustrin. Företaget säljer 

kompletta miljöanläggningar till industriella investerare och driver dessutom en egen anläggning för uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. 

Enviro som har huvudkontor i Göteborg grundades 2001, har 20 personer anställda och är noterat för handel på Nasdaq First North med 

Erik Penser som certifierad advisor. www.envirosystems.se  

 

Enviro presenteras i ÅF Green Advisor Report 
För sjunde året i rad publicerar ÅF Green Advisor Report som presenterar hur de tillsammans med 

sina kunder och samarbetspartners driver uppdrag och projekt relaterade till hållbarhet runt om i 

världen. Årets rapport fokuserar bland annat på cirkulär ekonomi och innehåller ett reportage om 

hur Enviros patenterade teknik möjliggör cirkulär ekonomi. 

– Vi är mycket stolta över att arbeta med ÅF och vara en del av årets Green Advisor Report. Som 

ett av Sveriges största industrikonsultföretag har ÅF en viktig roll i Sveriges hållbarhetsarbete, en 

roll de tar på största allvar, säger Thomas Sörensson, vd för Enviro.  

ÅF publicerar varje år en Green Advisor Report som beskriver ett 

urval av företagets projekt inriktade mot hållbara lösningar utifrån 

ekonomiska, sociala eller ekologiska perspektiv. Ett av casen 

berättar om hur Enviros CFC-teknik är ett stort steg mot att lösa det 

globala miljöproblemet med uttjänta däck. 

– Enviro har ett gemensamt mål med ÅF att utveckla hållbara och 

lönsamma affärer. Vi delar även uppfattningen om att 

omställningen till en cirkulär ekonomi är avgörande för att bidra till 

en hållbar framtid, säger Thomas Sörensson. 

ÅF och Enviro har samarbetat tidigare, då med projekteringen av 

Enviros återvinningsanläggning i Åsensbruk. Under hösten har ännu 

ett samarbete påbörjats, denna gång handlar det om en Basic 

design på en anläggning för återvinning av gruvdäck i Chile. 

– Vi kom i kontakt med Scandinavian Enviro Systems redan 2008 och insåg då potentialen i deras 

arbete och lösningsmetod, berättar Tomas Lundkvist, projektledare på ÅF, i årets Green Advisor 

Report.  

Läs hela ÅF Green Advisor Report 2016 

För mer information, vänligen kontakta: 

Thomas Sörensson, vd, tel: +46 (0) 735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se    

Stig-Arne Blom, styrelseordförande, tel:+46 (0)705-25 16 15, stigarne@blom.pp.se   
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