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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 

Mangold Fondkommission, 08 5030 1550, som Certified Adviser. www.envirosystems.se  

Enviro vinnare på Återvinningsgalan 
Enviro utsågs till Årets Avfallsbehandlare på Återvinningsgalan under torsdagskvällen. ”En teknik 

och lösning som nu sprids över hela världen och återigen sätter svensk miljöteknik i fokus” var 

vinnarmotiveringen. 

– Särskilt roligt är det att juryn betonar vår internationella potential att lösa miljöproblemet med 

uttjänta däck, säger Thomas Sörensson, vd Enviro. 

Återvinningsgalans jury utsåg Enviro till vinnare i kategorin 

Årets Avfallsbehandlare. Enviros vd Thomas Sörensson kom till 

galan direkt från ett besök i Chile där Enviro bland annat 

träffade landets miljödepartement. 

– Sverige har länge varit ett föregångsland inom miljöarbete 

och Enviro är glada och stolta över att bidra till utvecklingen av 

svensk miljöteknik. Återvinningsgalan är ett viktigt initiativ och 

mötesplats för aktörer inom miljö- och återvinningsområdet. 

Enviros internationella potential visas inte minst av att vd 

Thomas Sörensson besöker intressenter i Europa, Sydamerika, 

Mellanöstern och Sydafrika. Nästa anhalt före jul är Kina. 

– Vi räknar med att inom kort sälja en första 

återvinningsanläggning. Vår patenterade teknik för lönsam 

återvinning av däck bidrar till att lösa ett globalt miljöproblem, 

säger Thomas Sörensson, vd Enviro. 

 

Juryns motivering för Enviro som Årets Avfallsbehandlare: ”Årets Avfallsbehandlare är en verklig 

framgångshistoria. Med riktigt entreprenörskap och unik teknik löser man ett återvinningsdilemma 

för en avfallsfraktion som tidigare setts som ett problem. En teknik och lösning som nu sprids över 

hela världen och återigen sätter svensk miljöteknik i fokus”. 

Återvinningsgalan har som syfte att premiera och lyfta upp svenska och återvinningsaktörer och 

sprida kunnandet till samhället i övrigt och arrangeras av Återvinningsindustrierna och Avfall Sverige 

tillsammans med branschtidskriften Recycling & Miljöteknik.  

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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