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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 delaktiga i Chiles nya lag om producentansvar 

I somras antog Chile som första land i Latinamerika en återvinningslag som ökar 

producentansvaret inom främst sex olika områden varav uttjänta däck är ett. Tack vare mångårig 

närvaro och engagemang på den chilenska marknaden är Enviro nu delaktiga i implementeringen 

av den nya lagen. 

– Enviros expertis inom däckåtervinning är ett stort bidrag till Chiles arbete att implementera 

producentansvarslagen. Vi arbetar tillsammans med Miljöministeriet och flera av landets 

gruvbolag som många av däcken kommer från. Målet är att etablera återvinningsanläggningar för 

att lösa miljöproblemet med Chiles stora mängder uttjänta däck, säger Carlos Aviles, konsult och 

Enviros representant i Chile. 

Chile är en av världens största marknader för 

gruvdrift och stora mängder däck förbrukas 

inom industrin, något som över tid blivit till 

ett omfattande miljöproblem. Den nya lagen 

om producentansvar ska enligt Carlos Aviles 

vara i fullt bruk i juni nästa år, för att sedan 

officiellt träda i kraft under 2018. 

– Det chilenska miljöministeriet har nu en 

uttalad målsättning att lösa landets problem 

med stora mängder uttjänta däck och där kan 

Enviros lösning spela en stor och viktig roll. Projektstödet på 1 MSEK som Enviro erhållit visar att 

myndigheterna tror på vår lösning, säger Carlos Aviles. 

Nästa steg för Carlos Aviles är nu att föra fortsatta samtal med både Chiles miljöministerium, 

investerare och gruvindustrin. 

– Det finns stor potential för Enviros teknik både i Chile och i övriga Sydamerika. I länder så som Peru, 

Brasilien och Colombia finns också ett stort behov av fungerande däckåtervinning. När vi har 

etablerat en första återvinningsanläggning kan vi visa upp driften och hur det fungerar för andra 

länder och aktörer, så det är vår målsättning just nu, säger Thomas Sörensson, vd Enviro. 

http://www.gob.cl/president-bachelet-enacts-the-recycling-and-extended-producer-liability-law/   

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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