Stärk dina affärer och ditt
miljöarbete - samtidigt!
genom lokal samverkan för ökad resurseffektivitet

Cirkulär ekonomi genom industriell och social symbios
Att satsa på cirkulär ekonomi och gröna affärsmodeller 		
genererar vinster för både företaget, samhället och miljö.
Enligt Svenskt näringsliv innebär arbete med cirkulär ekonomi
stora möjligheter till tillväxt och nya affärsmöjligheter.
Det finns flera sätt att bli mer cirkulär. Ett sätt är att öka vår resurseffektivitet och se
allt avfall som resurser. Exempelvis genom att öka användningen av återvunna
råvaror, utveckla affärsmodellen till att erbjuda tjänster istället för att sälja produkter,
genom förbättrad cirkulär produktdesign med lägre resursåtgång eller ökad livslängd,
bättre resurshantering eller effektivare energianvändning.
Industriell och social symbios är en strategi för att stärka lokal samverkan och nå
win-win situationer. I en industriell symbios blir den enes avfall eller restprodukt en
annans råvara. Genom att företag och andra organisationer samarbetar blir
systemet effektivare än om var och en optimerar sin egen verksamhet. 		
Resurssamverkan kan även innebära gemensamt nyttjande av infrastruktur, lokaler
och tjänster. Lokala samarbeten som samtidigt leder till bättre affärer och miljö.
I en social symbios är fokus istället på mänskliga resurser, men på samma sätt blir
nyttan större genom samarbete. Exempelvis kan kompetensbehovet kartläggas hos
företag, och utifrån behoven skapar relevanta utbildningar så människor kan utbildas
till attraktiva yrken. Det handlar även om stärka relationer och samarbeten - för det
är människor som får den industriella symbiosen att fungera och vidareutvecklas.

Ta vara på möjligheter att träffas och lära känna era grannar och andra företag
på orten. När som helst kan en ny, hållbar affärsmöjlighet dyka upp!

Stärkt lokal samverkan - en väg till ökad lönsamhet
Att satsa på cirkulär ekonomi samt industriell och social symbios genererar vinster för
både företag, miljö och samhälle. De flesta företag är redan idag mycket duktiga på
att hantera sina resurser effektivt inom företaget. För att klara befintliga och framtida
resursutmaningar behöver vi dock se utanför det enskilda företagets produkter och
processer. Ett sådant arbete innebär en utökad samverkan mellan företag – genom
värdekedjor och mellan branscher.

Resurssamverkan mellan företag kan innebära något av följande:
• Restflöden och bi-produkter kan användas i en annan verksamhet eller
av samhället. Detta kan ske direkt eller via en aktör som står för
någon form av vidareförädling av råvaran.
• Gemensamt nyttjande av tillgångar och infrastruktur - energi,
tryckluft, vatten och avlopp, avfallshantering, lokaler, etc.
• Gemensamt nyttjande av tjänster - inköp, logistik, avfallshantering,
underhåll.
• Gemensamma investeringar för ökad användningsgrad och ökad
lönsamhet.
• Samarbeten med andra aktörer för att skapa nya produkter, tjänster
eller processer.
Samverkan enligt principerna ovan genererar konkurrensmässiga vinster genom
minskade kostnader och förstärkt miljöprofil för de ingående företagen.

Samarbeten som kan vara aktuella för ditt företag –
här får du inspiration!
Den grundläggande principen för samverkan för effektivare resursutnyttjande handlar
om att träffa företag och verksamheter i din närhet för att diskutera vad man har för
resurser som inte utnyttjas fullt ut och vad man behöver. Berätta också om era
framtidsplaner och idéer så kanske nya möjligheter dyker upp.
Några inspirerande exempel kring vad sådana diskussioner kan handla om:
• Diskutera möjligheter till samverkan kopplat till transport- och		
logistikbehov. Möjligheter kan innebära ökad fyllnadsgrad i 		
transporter eller gemensam kravställning på förnybar energi i de		
transporttjänster som upphandlas.
• Är du i behov av kontorsinteriörer - möbler, golvpartier, innerdörrar,
glaspartier, innetak etc.? Återbruka - när behoven förändras kan det
finnas potential att byta produkter med andra företag.
• Behöver du torka material ex biomassa? Kanske finns någon verksamhet i din närhet som har tillgång till restvärme eller har faciliteter
som är underutnyttjade.
• Har du ett avfall från din verksamhet som kostar dig pengar? Kanske
någon annan ser det som resurs i sin verksamhet.
• Funderar ni på investeringar i förnybar energi - solceller, laddstationer
eller geoenergi? Det kanske fler verksamheter i din närhet också gör,
överväg möjligheten till gemensam investering för ökad lönsamhet.
• Är ni trångbodda och behöver mer kontors- eller produktionsyta?
Företag i din närhet kanske har underutnyttjade lokaler.
Ta vara på möjligheter att träffas och lära känna era grannar och andra företag på
orten. När som helst kan en ny, hållbar affärsmöjlighet dyka upp.

Så kan ni få stöd av kommunen
På Sotenäs Symbioscentrum (kommunal avdelning
under näringsliv och utveckling), hjälper vi er att
vända problem och utmaningar till möjligheter. 		
Vi erbjuder stöd för att ta idéer vidare till praktik eller
utvecklingsprojekt, och att finna know-how.
Genom samverkan finner vi lösningar som ger
större nytta för alla inblandade än om var enskilt
företag verkar i stand-alone. Du som företagare kan
erhålla stöd i arbetet med att identifiera och skapa
effektiva resurssamarbeten med verksamheter i
främst din närhet. Stödet innebär såväl kompetensutveckling och grön affärsutveckling som möjlighet till
stöd för utredning av identifierade möjligheter eller.
Vi delar vårt breda nätverk och hjälper till att hitta
bidrag/stöd för era projekt och idéer.
Har du frågor, funderingar eller idéer – kom gärna in
till oss på en kaffe eller boka in oss på en digital. 		
Så ser vi hur vi kan hjälpa just dig!
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Informationsmaterialet har tagits fram i samverkan med
Energikontoret Östergötland projekt Cirkulär ekonomi genom
industriell samverkan. Läs mer: Cirkulär ekonomi genom
industriell samverkan - Energikontoret
Östergötland (energikontoretostergotland.se)

