
 

 

Webbinarium: Industriell symbios – vad, varför och hur? 
TA DEL AV EN KARTLÄGGNING OM POTENTIALEN I KALMAR LÄN 

Välkommen till ett webbinarium om industriell symbios, ett sätt att skapa 

cirkulär ekonomi där företag samverkar kring resurser och därigenom tjänar 

pengar, skapar miljönytta och lockar nya företagsetableringar.  
 

Vi presenterar en färsk kartläggning över Kronoberg och Kalmar län kring nuläge, potential och 

förutsättningar för industriell symbios med fokus på vatten som en resurs för näringslivet. Vid 

detta tillfälle fokuserar vi särskilt på näringar i Kalmar län.  

Kartläggningen har gjorts och presenteras av konsultföretaget Coest, på 

uppdrag av Cirkulära Kronoberg och Kalmar län (CRKKL), en regional 

satsning på cirkulär ekonomi i samverkan mellan offentliga aktörer, 

akademi och näringsliv. Tobias Jansson, en av konsulterna på Coest 

och en flitigt anlitad föreläsare inom cirkulär ekonomi berättar om 

industriell symbios och vad som kommit fram i kartläggningen samt 

hur vi kan stötta och arbeta med företagssamverkan kring resurser för 

ett mer hållbart näringsliv. Läs mer på nästa sida. 

 

Webbinariets innehåll 
○ Vad är industriell symbios och varför fokusera på vatten?  

○ Presentation: Kartläggning Industriell symbios med fokus på vatten – Kalmar län 

○ Frågor och diskussion – hur går vi vidare? 

När? Tisdag den 2 juni kl. 13.15 – 14.45 

Var? Digitalt. Länk till webbinariet skickas inför mötestillfället till alla 

anmälda. 

Hur? Anmäl dig via länken till höger och kryssa i Kalmar län. Du får ett 

automatiskt bekräftelsemail och får därefter inför webbinariet en länk till 

mötet till din e-post. 

ANMÄL DIG 
HÄR>> 

https://www.esmaker.net/nx2/Public/regForm.aspx?pid=05ff7c10-7530-4c07-a2ab-21028e21371e
https://www.esmaker.net/nx2/Public/regForm.aspx?pid=05ff7c10-7530-4c07-a2ab-21028e21371e


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Vad är industriell symbios? Industriell symbios är ett sätt 

för företag att skapa cirkulär ekonomi tillsammans genom att 

avfallet från en aktör blir en resurs för en annan. Industriell 

symbios är väl beforskat och det finns många spännande 

exempel på industrikluster som genom att samverka kring sitt 

avfall tjänar pengar så väl som skapar miljönytta och lockar 

nya företagsetableringar. 

 

Varför fokus på vatten? Vatten är en grundläggande 

förutsättning för ett fungerande samhälle och näringsliv. 

Genom industriell symbios kan företag förutom att tjäna 

pengar också spara vatten, till förmån för alla som verkar och 

bor i våra kommuner och län, både nu och i framtiden. Det 

finns flera goda exempel på industriella symbioser som växt 

fram utifrån att vatten i olika former tillvaratagits som resurs. 

 

 

Varför kartläggning om industriell symbios? Cirkulära 

Kronoberg och Kalmar län (CRKKL), där Region Kronoberg, 

Region Kalmar län, Linnéuniversitetet, Energikontor Sydost 

och Sustainable Småland ingår, syftar till att stötta näringsliv 

och offentlig verksamhet i omställningen till en cirkulär 

ekonomi. Vi tror att det finns stora möjligheter för näringslivet 

att samverka kring sina resurser och avfall där innovativa 

samarbeten utvecklas och nya hållbara affärsmodeller växer 

fram.  

Vi kan stötta en sådan utveckling genom kunskap, inspiration 

och genom att skapa och underhålla mötesplatser för 

samverkan och idéutveckling. Där kommuner och regioner 

aktivt arbetat för att stötta industriell symbios kan vi se 

imponerande resultat där företag växer och affärsrelationer 

stärks samtidigt som resurser tas till vara och utsläppen av 

växthusgaser minskar. Är du nyfiken kan du läsa mer om dessa 

två omnämnda exempel: Kalundborg Symbiosis>> och 

Sotenäs symbioscenter>>  

Med finansiering av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Region Kronoberg och Region Kalmar län. Inbjudan görs i 

samarbete med projektet Omställning för kärnkraftens underleverantörer som finansieras av ERUF, Region Kalmar län och 

Oskarshamns kommun. 

http://www.symbiosis.dk/en/
http://www.symbioscentrum.se/

