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Scandinavian Enviro Systems bidrar till ökad miljömässig och ekonomisk hållbarhet genom en patenterad 
teknologi för återvinning av värdefulla råvaror ur kasserade och uttjänta produkter, däribland däck. 
Nytillverkning av däck som sker med kimrök som återvunnits med hjälp av Enviros teknologi ger upp till 
93 procent lägre utsläpp av koldioxid jämfört med om jungfrulig kimrök använts. Enviro har sitt 
huvudkontor i Göteborg och en anläggning för återvinning av uttjänta däck i Åsensbruk. Enviro 
grundades 2001 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Den franska däcktillverkaren 
Michelin är största ägare. 
 

Scandinavian Enviro Systems AB (publ) Herkulesgatan 1K 

417 03 Göteborg Sweden 

Company reg.no 

556605-6726 

info@envirosystems.se 

envirosystems.se 
 

Enviro beviljas miljötillstånd för den 

planerade anläggningen i Uddevalla 

Scandinavian Enviro Systems (Enviro) har beviljats miljötillstånd för den planerade 

återvinningsanläggningen i Uddevalla.  

Som tidigare kommunicerats gäller ansökan en etablering av en återvinningsanläggning på en 

industritomt i Lillesjö, Uddevalla kommun. Anläggningen får kapacitet att återvinna upp till 

60 000 ton per år vilket är tillräckligt för att återvinna mer än 60 procent av Sveriges totala 

årliga volym av uttjänta däck. Ansökan om miljötillstånd för anläggningen lämnades in i mitten 

av november förra året.  

– Behandlingen av vår ansökan har gått fort vilket är ett bevis för att vi fått till stånd en solid 

process för att ta fram underlag för och ansöka om miljötillstånd. Att vi lyckats med detta är 

centralt för vår fortsatta expansion där effektiva tillståndsprocesser är en viktig 

framgångsfaktor, säger Thomas Sörensson, vd för Enviro.  

Ett slutgiltigt beslut om etablering av den nya anläggningen är avhängigt ett flertal faktorer, 

såsom säkerställande av tillgång på uttjänta däck samt avtal om leveranser av återvunna 

material.  

För mer information, vänligen kontakta:  

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

Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se 

Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com  

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, ca@mangold.se, är Enviros Certified Adviser 

på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.  
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