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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. 
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Enviros pyrolysolja godkänd enligt REACH 

varvid bolaget effektuerar order värd 2 MSEK  

Scandinavian Enviro Systems (Enviro) har fått sin pyrolysolja godkänd som intermediat i 

enlighet med EU-förordningen REACH och kommer därför nu att effektuera den tidigare 

kommunicerade ordern på pyrolysolja värd 2 MSEK till ett ledande amerikanskt oljebolag. 

Det nu erhållna godkännandet innebär att Enviro kan sälja upp till 1 000 ton av pyrolysoljan 

per år. För att stödja en bred kommersialisering av oljan samt bolagets expansionsplan, 

kommer Enviro omedelbart ansöka om REACH-godkännande för försäljning av obegränsade 

volymer.   

Godkännandet är ett viktigt första 

steg mot kommersialisering av 

pyrolysoljan eftersom det innebär 

att Enviro kan inleda större 

produktionstester av oljan. Den 

tidigare i år kommunicerade 

ordern på pyrolysolja från ett 

dotterbolag till ett ledande 

amerikanskt oljebolag, värd totalt 

2 MSEK, var villkorad av ett 

godkännande i enlighet med 

REACH och kommer därför nu att 

effektueras. Oljan beräknas 

levereras under det tredje kvartalet i år och kommer att användas av kunden för just 

produktionstester.  

REACH-godkännandet innebär att bolaget bedömer att dess pyrolysolja uppnått ”end of 

waste”, dvs, inte längre betraktas som och måste hanteras såsom avfall. 

REACH är Europaparlamentets och rådets förordning gällande Registration, Evaluation, 

Authorisation och Restriction of Chemicals. Förordningen infördes 2007 för att förbättra 

skyddet för människors hälsa och miljö från de risker som kemikalier kan medföra.  

Denna information är sådan som Scandinavian Enviro Systems är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven 

kontaktpersons försorg, för offentliggörande [30 juni 2022 kl 16:10]. 

För mer information, vänligen kontakta:  

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