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Abstract 
The concept of industrial symbiosis aspires to increase regional resource efficiency by 
correlating traditionally separate industrial corporation towards a common goal regarding 
economic benefits and reduced environmental influence. The aim of this study was to 
determine the potential to industrial symbiosis within communities along the coast of 
northern Sweden, evaluating the possibility to increase the regional resource efficiency. 
Initially, eleven communities were evaluated regarding two validated indicators, industrial 
diversity and economic yield. Two considered communities, Umeå and Örnsköldsvik 
acquired the most promising values and were hence selected to be included further in the 
study. In order to evaluate the potential to industrial symbiosis, information regarding the 
industrial material and energy flows associated with the two were retrieved and analyzed. 
Additionally, the aggregated industries were categorized by national and European industrial 
classification codes, which enabled an analogy with already implemented, international 
synergies in the same industrial fields. Ultimately, 31 potential synergies could be charted 
within and between the studied communities. Örnsköldsvik exhibited a more superior 
potential to industrial symbiosis than Umeå, although the latter conducted a higher value 
regarding industrial diversity than the previous. The result was partly conducted by 
established correlations between the industrial composition within the studied communities 
and virtual cases of implemented synergies consisting of the same industries and energy or 
material flows around the world. The potential to industrial symbiosis along the northern 
coast of Sweden could ultimately be determined which, if enforced, could be expected to 
increase the regional resource efficiency. 
 
Keywords: industrial ecology; industrial symbiosis; industrial resource efficiency; industrial 
synergies; material and energy flows  
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1 Inledning 
Belastningarna på miljön ökar i takt med den moderna samhällsutvecklingen samt 
befolkningstillväxten (Chertow 2000). En stor del av detta är, från samhällets sida, 
sammankopplat med industrier och miljöfarliga verksamheter (Ortiz et al. 2009). Produktion 
samt behandling inom diverse industriverksamheter kräver stora mängder material, som i 
sin tur genomgår processer med hög energiåtgång (Mantese et al. 2018). I flertalet fall 
genererar en industris huvudproduktion även stora mängder biprodukter, vilket är resurser 
som sällan nyttjas alls (Duflou et al. 2012). Vidare alstras stora kvantiteter avfall som ofta 
kräver någon typ av efterbehandling, slutförvaring alternativt återvinning (Grimm et al. 
2008; Zhao et al. 2011). Bristfällig avfallshantering har historiskt resulterat i svåra vatten-, 
mark- och luftföroreningar (Giusti 2009), vilket utöver miljöeffekter även medfört effekter på 
folkhälsan i vissa utsatta regioner (Murray et al. 2017). 
 
Problematiken kring denna industriella miljöbelastning har utmynnat i ett stegrande behov 
av innovativa lösningar för att kontrollera effekterna av vårt leverne på samtliga 
samhällsnivåer (Pearce 2008). Utvecklingen har dock pågått under en längre tid och i många 
fall resulterat i gynnsammare metodik kring behandling av uppkommen avfall (Finnveden et 
al. 2007) samt industriell energi- och materialåtgång (Ortiz et al. 2009). Ytterligare en 
alternativ strategi som utvecklats berör möjligheterna till ökad resurseffektivitet genom att 
skapa industriella förbindelser och därigenom industriell symbios (Lombardi och Laybourn 
2012). Industriell symbios är en relativt outforskad metodik, först definierad av Chertow 
(2000) som ”ett område där traditionellt skilda industrier involveras i ett fysiskt utbyte av 
material, energi, vatten och/eller biprodukter i syfte att skapa konkurrensfördelar samt 
förbättra resurseffektiviteten”. Utvecklingen sedan 1980-talet har fortskridit, men ännu krävs 
det vidare forskning kring potential samt implementering (Chertow 2007). Trots detta har 
industriell symbios som strategi redan börjat etableras inom industriella samhällen på olika 
nivåer, vilket i många fall resulterat i minskad miljöbelastning, ekonomisk behållning samt 
ökad resurseffektivitet (Jacobsen 2006; Chertow 2007). 
 

1.2 Syfte och problemformulering 
Studien syftar till att undersöka potentialen till industriell symbios inom utvalda kommuner 
längs Norrlandskusten genom att granska relevanta industriers energi- och materialflöden. 
Detta ämnar identifiera möjliga samband mellan traditionellt skilda industriers flöden samt 
studera ifall implementering av industriell symbios kan förbättra regionernas 
resurseffektivitet.  
 

1.2.1 Frågeställningar 
De frågeställningar studien ämnar besvara är följande; 
 

F1. Vilka kommuner är intressanta för fortsatta studier utifrån förbestämda kriterier? 
F2. Vilka energi- och materialflöden förekommer inom de utvalda regionerna? 
F3. Hur kan internationellt beprövade studier bistå vid identifiering av potentialer till 

industriell symbios inom de utvalda regionerna? 
F4. Hur kan industriell symbios bidra till ökad resurseffektivitet längs Norrlandskusten? 

 

1.2.2 Avgränsning 
Studien kommer i första hand att geografiskt avgränsas till elva kommuner längs 
Norrlandskusten med slutpunkter i Sundsvall och Luleå. Kartläggningen kommer sedermera 
endast beröra verksamheter inom avdelningarna A-F samt tillhörande huvudgrupper 1-43 i 
enlighet med den svenska klassificeringsstandarden SNI (SCB 2007). I ett senare skede 
kommer studien endast fokusera på två till tre kommuner samt dess tillståndspliktiga 
verksamheter. Dessa avgränsningar skall säkerställa att arbetet inte överstiger den 
arbetsbörda som motsvarar projektets storlek samt underlätta insamlingen av information. 
 



 

 2 

2 Bakgrund 
Industriell symbios är i grunden en strategi kopplat till cirkulär ekonomi, vilket innebär att i 
ett bredare perspektiv värdesätta produkter, resurser och tjänster (Herczeg et al. 2018), samt 
industriell ekologi (Lombardi och Laybourn 2012). Industriell ekologi definierar industriella 
samhällen som ekosystem i samma kontext som samhällen i naturen (Chopra och Khanna 
2014). Strategin menar således att energi- och materialflödena kopplade till industrier har en 
påverkan på dess miljö parallellt med att de kan influeras av yttre faktorer (Park et al. 2008; 
Domenech och Davies 2011). Industriell symbios kan i sin tur definieras i likhet som det 
mutualistiska samarbetet mellan arter inom ett ekologiskt ekosystem, dock emellan 
verksamheter inom ett industrialiserat samhälle (Lombardi och Laybourn 2012). Strategin 
innebär således att traditionellt skilda verksamheter inom ett geografiskt område samverkar 
för att nå en gemensam målsättning kopplat till regional utveckling, resurseffektivitet, 
ekonomisk behållning och/eller minskad belastning på miljön (Chertow 2000; Park et al. 
2008; Mileva-Boshkoska et al. 2018). 
 

2.1 Industriell symbios i syfte att öka resurseffektivitet 
Miljöbelastningen som traditionellt förknippas med industriella verksamheter är betydande 
och består av flertalet olika sektioner, däribland förbrukning av energi, vatten och 
bearbetning av förnyelsebara samt icke-förnyelsebara material (Duflou et al. 2012). 
Tillämpning av  industriell symbios betecknas av att regionala industrier sammankopplas 
genom utbyte av resurser, såvida korrelationer mellan dess energi- och materialflöden kan 
identifieras alternativt genereras (Lombardi och Laybourn 2012). Detta kan exempelvis 
innebära att en verksamhets biprodukt nyttjas som råmaterial i en annan (Mantese et al. 
2018). Strategin verkar således för minskad råvaruproduktion parallellt med ett ökat 
nyttjande av biprodukter som resurser, vilket i sin tur ska reducera avfallsmängder samt 
resursbortfall (Herczeg et al. 2018). Detta kooperativa samspel kan resultera i flertalet 
miljömässiga fördelar för de enskilda industrierna samt regionen i helhet, bland annat utökat 
nyttjande av resurser som redan finns inom det regionala kretsloppet samt reducerad 
införsel av nytt råvarumaterial (Sokka et al. 2010). Således minimeras även emissioner 
korrelerade med produktionsprocesser, exempelvis för bearbetning av råmaterial eller 
transport (Sokka et al. 2010; Lombardi och Laybourn 2012). 
 
Genom att nyttja återvunnet material som redan förekommer inom ett område kan 
resurseffektiviteten öka (Chertow 2007).  Typfall av detta har påvisats i tidigare studier, 
bland annat för den industriella symbiosparken i Kalundborg, Danmark (Chopra och Khanna 
2014). Jacobsen (2006) påvisade exempelvis hur implementering av industriell symbios 
inom regionens industrier, däribland ett kol- och oljekraftverk, oljeraffinaderi samt en 
producent av gipsskivor, resulterade i stora grundvattenbesparingar samt andra 
betydelsefulla förbindelser. Implementeringen utmynnade bland annat i att avlopps- samt 
kylvatten från oljeraffinaderiet nyttjades av kol- och oljekraftverket under avsvavling. Denna 
process genomförs på kol- och oljekraftverk i syfte att avlägsna svavel från kol eller olja, 
främst för att reducera utsläpp vid senare bruk (Song 2003). En biprodukt från denna 
process är i sin tur industriellt gips, vilket tillgodosåg stora delar av gipsskiveföretagets behov 
av råmaterial. Projektet resulterade i slutändan till att grundvattenbesparingen år 2002 
uppmättes till 686 000 m3, samt till totalt 6,9 miljoner m3 under tidsperioden 1990-2002 
(Jacobsen et al. 2006). 
 
Zhu och Côté (2004) har vidare studerat den internt samt externt implementerade 
industriella symbiosen inom the Guitang Group, vilket är ett statlig konglomerat i Kina. De 
manövrerar landets främsta sockerraffinaderi och erfordrade en strategi för att minska 
verksamhetens miljöbelastning samt öka graden av sysselsättning inom koncernen (Chertow 
2007). Införandet av industriell symbios innebar att kartlägga samt nyttja de biprodukter 
som alstrades inom produktionen, däribland rest från förädling (melass) samt trådig 
stjälkrest (blast) (Zhu et al. 2007). Implementeringen resulterade sedermera i att melassen 
nyttjades inom en tillhörande alkoholanläggning och blasten som råmaterial inom tre 
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pappersmassabruk i området. Detta mynnade vidare ut i ett bredare nyttjande av uppkomna 
biprodukter, exempelvis anslöt en cementindustri som använde pappersmassabrukets 
biprodukt i form av vitslam som råmaterial under cementproduktionen (Zhu och Côté 2004). 
I slutändan resulterade detta i ett kedjesystem med åtta separata näringslivsgrenar som 
understödde produktionen av socker, alkohol, cement, papper samt komlexförenat 
gödningsmedel (Zhu et al. 2007). Parallellt med reducerade avfallsmängder samt förbättrad 
finansiell behållning ökade implementeringen värdesättandet av råmaterial samt 
biprodukter, vilket i sin tur haft goda effekter på resurseffektiviteten (Zhu och Côté 2004). 
 

2.2 Potential till industriell symbios 
Potentialen till industriell symbios influeras av flertalet faktorer, såsom geografisk 
förbindelse samt industriell diversitet (Jensen et al. 2012; Mileva-Boshkoska et al. 2018). En 
initial del av identifieringen är dock att finna korrelationer mellan skilda verksamheters 
energi- och materialflöden (Lombardi och Laybourn 2012). En industris energiflöde ger en 
tydlig anvisning om hur mycket samt vilken slags energi som förbrukas inom verksamheten 
parallellt med vilka slags utsläpp detta genererar (Chen och Chen 2015). Materialflödena 
skildrar i sin tur de råmaterial som ingår i verksamheten parallellt med eventuella 
biprodukter eller avfallsmängder som alstras (Taulo och Sebitosi 2016). 
 
På samma vis som att ett ekosystem kan illustreras med svävande avgränsning beroende på 
vad som ämnas studeras kan även industriell ekologi samt symbios implementeras på olika 
nivåer, exempelvis nationellt eller globalt (Domenech och Davies 2011; Jensen et al. 2012). 
Vikten av en geografisk förbindelse för identifiering samt tillämpning av synergiförhållanden 
mellan industriella sektorer gör dock att det fördelaktigen sker lokalt eller regionalt 
inledningsvis (Jensen et al. 2011). Parallellt med geografisk förbindelse underlättas en 
eventuell identifieringen av potential med stigande industriell diversitet (Jensen et al. 2011). 
Industriell diversitet betecknar en geografisk regions variation och variabilitet i anslutning 
till dess industriella sammansättning (Geng och Côté 2007), således det totala antalet, samt 
antalet unika industriella verksamheter parallellt med föränderligheten bland dessa (Jensen 
et al. 2012). Inflytandet av industriell diversitet på synergier och industriell symbios är 
betydande då antalet potentiella samordningar i regel ökar med antalet energi- och 
materialflöden som kan påträffas (Mattila et al. 2010; Jensen et al. 2011). 
 

2.3 Identifiering av potential till industriell symbios 
Identifiering av potential till industriell symbios möjliggörs genom att på olika sätt kartlägga 
hur det industriella samhället är uppbyggt (Jensen et al. 2012). Detta underlag är nödvändigt 
för att skapa synergier och kan erhållas genom olika tillvägagångssätt (Mattila et al. 2010). 
 

2.3.1 Klassifieringsstandarder 
EU:s internationella klassificeringsstandard ’National Activities Classification of Economics’ 
(NACE) (Eurostat 2008) samt den svenska motsvarigheten ’Standard för svensk 
näringsgrensfördelning’ (SNI) (SCB 2007b) är båda funktionella i avseende att kartlägga 
olika typer av verksamheter. De utgörs av en hierarkisk indelning bestående av fyra eller 
femgradiga bokstavs- samt sifferkombinationer, som i slutändan detaljerat beskriver vilken 
bransch en specifik verksamhet tillhör samt vad dess huvudsyfte är (SCB 2007a). 
Standarderna är identiska på de fyra initiala nivåerna, men Sverige har därefter en sista, 
nationell komplementnivå (SCB 2015). Den första och mest generella nivån benämns som 
”avdelning” och består av en bokstav A-U. Avdelningarna A-F har samtliga en direkt koppling 
till industri och produktion (Tabell 1) och innefattar totalt 253 femsiffriga koder i enlighet 
med SNI (SCB 2007b). 
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Tabell 1. Sex av de befintliga 21 avdelningar som förekommer inom klassificeringsstandarderna NACE (Eurostat 
2008) och SNI (SCB 2007b), vilka är de som avses tillämpas  i studien. Avdelningarna betecknas i kod med 
respektive bokstav och omfattar specifika näringsgrenar (se avdelningsbeskrivning). 

AVDELNING AVDELNINGSBESKRIVNING 

A Jordbruk, skogsbruk och fiske 
B Utvinning av mineral 
C Tillverkning 
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 
F Byggverksamhet 

 
Ytterligare en klassificeringsmetod för industrier är verksamhetskoder i enlighet med 
miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251), vilka ligger till grund för ifall en verksamhet är 
klassificeras som tillståndspliktig eller inte. 
 

2.3.2 Kartläggning av energi- och materialflöden 
Information om industriers energi- och materialflöden är essentiellt för att lyckas identifiera 
potential till industriell symbios (Lombardi och Laybourn 2012). I enlighet med 9 kap 6 § 
första och andra stycket samt 6 a § miljöbalken (SFS 1998:808) är tillståndspliktiga, 
miljöfarliga verksamheter i Sverige förpliktigade att årligen avge en miljörapport. 
Bestämmelserna i 4 § Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport (NFS 2016:8) 
framhåller att rapporten bland annat bör innehålla information beträffande verksamhetens 
materialåtgång, biprodukter, avfalluppkomst samt utsläpp till luft, mark och vatten. Dessa 
rapporter kan därmed med fördel användas för identifiering av potential till industriell 
symbios i Sverige. 
 

3 Metod 
Studien delades initialt upp i tre metodiketapper för att säkerställa att samtliga 
frågeställningar skulle kunna besvaras. Vid studiens genomgående litteraturundersökning 
användes databaserna ”Google Scholar” samt ”Web of Science”. Sökord såsom ”industrial 
symbiosis”, ”industrial energy and material flow”, ”industrial ecology” och ”industrial 
resource efficiency” användes i syfte att finna vetenskapliga artiklar relevanta för studien. 
 

3.1 Översiktlig screening 
En översiktlig screeningen utfördes initialt över elva kommuner längs Norrlandskusten 
(Figur 1). Regionerna valdes primärt ut eftersom studier om industriell symbios tidigare 
endast genomförts i södra delar av Sverige, men även på grund av dess geografiska 
förbindelse till varandra. Kartläggningen genomfördes utifrån en 2018 års retrieverdatabas 
över svenska verksamheter med en årlig omsättning över 5 miljoner svenska kronor. 
Informationen från retrieverdatabasen bearbetades initialt genom att ställas upp i en 
pivottabell och kunde därigenom grupperas utifrån SNI-kod och kommun. Detta genererade 
ett register över antalet verksamheter med respektive klassificeringskod inom respektive 
kommun. 
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Figur 1. Överblickbar geografisk karta över Sverige med Norrlandskustens läge markerat (till höger) samt över 
Norrlandskusten (till vänster). De geografiska regioner som inkluderades i den översiktliga screeningen finns 
namngivna tillsammans med kommungränser (tunn linje) samt länsgränser (tjock linje). Kartorna är före 
modifiering hämtade från Google Maps (2018) (höger) samt SCB (2010) (vänster). 

 

3.1.1 Kriterier för urval inför fördjupad kartläggning  
Urvalet av geografiska regioner inför den fördjupade kartläggningen baserades på industriell 
diversitet samt omsättning, vilket systematiserades genom kalkyleringar utifrån Shannon-
Wiener Diversity Index (Ekv. 1); 
 

𝐻′ = −∑𝑝𝑖 ln 𝑝𝑖

𝑅

𝑖=1

 

 
Utifrån ekvationen, där 𝑝𝑖 utgjorde proportionen av verksamheter inom respektive SNI-kod, 
erhölls ett visst antal proportionsvärden inom vardera kommun. Hur många värden en 
kommun erhöll grundades i hur många olika klassificeringskoder som förekom inom 
regionen. Detsamma gällde för hur höga värden som erhölls, vilket influerades av antalet 
industrier inom klassificeringskoden parallellt med antalet ytterligare koder som förekom 
inom kommunen. Summan av samtliga proportioner inom respektive kommun motsvarade 
därefter ett index över dess industriella diversitet respektive omsättning. Denna information 
ämnade besvara F1 samt stå som grund för den efterföljande kartläggningen. 
 

3.2 Fördjupad kartläggning 
I syfte att kartlägga relevanta energi- och materialflöden inom de utvalda kommunerna 
begärdes miljörapporter ut från respektive tillsynsmyndighet. De anhållna miljörapporterna 
berörde tillståndspliktiga industrier verksamma inom respektive kommun och studiens 
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avgränsning rörande SNI-koder. Begäran om utelämnande föranleddes av en konvertering 
från SNI-koder till verksamhetskoder i enlighet med miljöprövningsförordningen (SFS 
2013:251), då SNI inte är ett sökbart begrepp inom Svenska Miljörapporteringsportalen. 
Konverteringen utfördes manuellt med hjälp av befintlig information från SCB (2007b) samt 
miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251). När samtliga miljörapporter därefter väl 
erhållits kunde en konvertering till SNI-koder genomföras med hjälp av den databas som 
använts i den översiktliga screeningen. 
 
De olika flödena, förvärvade från miljörapporterna, fördelades utifrån kommun och 
verksamhet. Därmed skapades en databas över råvarumaterial, biprodukter och avfall som 
alstrades inom produktionen parallellt med energiförbrukning samt utsläppsmängder, vilket 
ämnade besvara F2. 
 

3.3 Fallstudier 
Fallstudier för respektive utvald region utfördes dels genom att granska insamlade data från 
den fördjupade kartläggningen. Fallstudierna ämnade uppvisa eventuell potential till 
industriell symbios mellan verksamheter i respektive kommun samt kommunerna emellan, 
och därigenom bistå att besvara F3 samt F4. 
 

3.3.1 MAESTRI - Total Efficiency Framework 
I syfte att identifiera potentiella synergier för de klassificeringsområden som kartlagts inom 
respektive kommun nyttjades databasen MAESTRI. MAESTRI är ett EU-finansierat projekt 
som ämnar främja utvecklingen av industriellt samarbete samt symbios. Det är i grunden ett 
ledningssystem vars synergier finns samlade under en digital databas, med NACE-koder som 
sökbart begrepp (Baptista et al. 2018).  Databasen användes i syfte att kartlägga vilka 
synergier som implementerats internationellt för de klassificeringskoder som identifierades 
inom de utvalda kommunerna under den fördjupade kartläggningen. För att möjliggöra 
granskningen var en konvertering av industriernas SNI-koder till motsvarande NACE-kod 
nödvändig, vilket utfördes manuellt med hjälp av befintlig information från SCB (2007b) 
samt Eurostat (2008). Därefter registrerades vardera NACE-kod enskilt in i MAESTRI-
databasen, vilket genererade en redovisning av registrerade synergier för industrier med 
relevant klassificeringskod. Vidare erhölls information om vilka material som utväxlats samt 
i vilket syfte. 
 

3.3.2 Identifiering av potential till industriell symbios 
Utifrån informationen erhållen från MAESTRI samt insamlade data om kommunernas 
energi- och materialflöden kunde potentialen till industriell symbios inom respektive 
kommun granskas. Informationen från MAESTRI nyttjades genom att efterspana 
internationella kopplingar som kunde härledas till industrier verksamma inom de studerade 
kommunerna. Ifall en korrelation mellan två verksamheters energi- eller materialflöden 
alternativt klassificeringskoder påträffades kunde det fastställas att det möjligtvis fanns 
potential till industriell symbios inom regionen. Intressanta samband var av sådan art att ett 
ämne eller produkt förekom inom skilda delar av produktionskedjan hos olika verksamheter 
inom samma geografiska region. 
 

4 Resultat 
4.1 Översiktlig screening 
De granskade kommunerna (Figur 1) erhöll varierande resultat för industriell diversitet och 
omsättning under den översiktliga screeningen (Tabell 2). Skellefteå kommun uppvisade 
högst industriell diversitet med ett index på 3,98, men ett desto lägre index över total 
omsättning (2,61). Umeå kommun erhöll det näst högsta indexet över industriell diversitet 
(3,78) parallellt med det främsta värdet för omsättning (2,92) av samtliga kommuner. Ett 
relativt högt index för omsättning (2,70) uppvisades därefter av Härnösand, som dock erhöll 
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ett lågt värde för industriell diversitet (3,22). Vidare uppvisade Örnsköldsvik näst högst index 
för omsättning (2,81) samt tredje högst för industriell diversitet (3,75) (Tabell 2). 
 
Tabell 2. Respektive kommun samt dess index över industriell diversitet samt omsättning för kalenderåret 2017, 
beräknade enligt Shannon-Wiener Diversity Index. Inbördes rangordning för respektive index presenteras till 
höger om de enskilda indexkolumnerna (rank). 

KOMMUN 
INDUSTRIELL DIVERSITET OMSÄTTNING 

INDEX RANK INDEX RANK 

Sundsvall 3,64 5 2,68 4 

Timrå 3,39 8 1,95 9 

Härnösand 3,22 9 2,70 3 

Kramfors 3,45 7 2,44 7 

Örnsköldsvik 3,75 3 2,81 2 

Nordmaling 2,78 11 1,95 9 

Umeå 3,78 2 2,91 1 

Robertsfors 2,98 10 2,68 4 

Skellefteå 3,98 1 2,61 6 

Piteå 3,65 4 1,98 8 

Luleå 3,63 6 1,93 11 

 
Utifrån erhållna indexvärden (Tabell 2) kunde ett urval inför den fördjupande kartläggningen 
realiseras, vilket resulterade i att kommunerna Umeå, Örnsköldsvik och Skellefteå valdes ut. 
Umeå samt Örnsköldsviks kommun erhöll höga index och placerade sig bland de tre främsta 
vid bägge beräkningarna, vilket föranledde urvalet. Skellefteå och Härnösand erhöll ett högt 
index vardera, men presenterade sämre värden för omsättning respektive industriell 
diversitet. Dessa två variabler ansågs ha likvärdig betydelse för potential till industriell 
symbios, då aspekter rörande både diversitet samt ekonomi tidigare omtalats som viktiga. I 
en ansats att kunna identifiera vilken kommun som erhållit fördelaktigare värden överlag 
beslutades det att bägge tabellplaceringar skulle ställas mot varandra. Skellefteå kommuns 
index över industriell diversitet var det överlägset främsta för samtliga kommuner, parallellt 
med att dess index för omsättning rangordnades på plats sex av totalt elva. Härnösand i sin 
tur erhöll det tredje högsta värdet för omsättning och det nionde högsta för omsättning 
(Tabell 2). Utifrån detta resonemang selekterades Skellefteå kommun inför det fördjupade 
urvalet, och Härnösand kommun avfärdades. 
 

4.2 Fördjupad kartläggning 
Totalt erhölls 75 miljörapporter från ansvariga tillsynsmyndigheter inom Umeå och 
Örnsköldsviks kommun, avseende verksamhetsår 2016 eller 2017. Rapporter från Skellefteå 
kommun kunde inte erhållas, vilket resulterade i att en granskning inom kommunen inte 
kunde utföras. Till följd av tidsbrist bedömdes alternativet att kontakta och sammanställa 
uppgifter från Härnösand kommun i det skedet av studien som ogenomförbart. 
 
Tabell 3. Antalet erhållna miljörapporter för två av de utvalda kommunerna från respektive tillsynsmyndighet. 

KOMMUN TILLSYNSMYNDIGHET MILJÖRAPPORTER 

Örnsköldsvik 
Örnsköldsvik kommun 34 

Länsstyrelsen i Västernorrland 6 

Umeå 
Umeå kommun 35 

Länsstyrelsen i Västerbotten 2 

 
Identifierade energi- och materialflödena inom Örnsköldsviks kommun inkluderade 
sammanlagt 40 verksamheter inom totalt 28 SNI-koder (Tabell 4) (Bilaga 1). Flertalet 
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industrier var verksamma inom samma SNI-koder, framförallt var koderna för avloppsrening 
(37.000) samt hantering av icke-farligt avfall (38.210) vanligt förekommande med sju 
respektive sex industrier totalt (Tabell 4). Vidare var majoriteten klassificerade inom flera 
SNI-koder, dock förelåg ofta en klar koppling mellan dessa. Exempelvis tillhörde samtliga 
industrier inom avfallshantering flertalet SNI-koder kopplade till området (38.110-38.320). 
Detsamma stämde för de tre verksamheter inom skogsindustrin som kunde kartläggas, då 
samtliga var operativa inom bägge SNI-koder för träbearbetning (16.101, 16.102). Fyra av de 
sex SNI-avdelningar som studien inkluderade (Tabell 1) kunde kartläggas inom 
Örnsköldsviks kommun (Tabell 4). Industrier inom avdelning C, vilket motsvarar tillverkning 
(Tabell 1), anträffades flest gånger, med totalt 20 enskilda verksamheter samt 16 SNI-koder 
(Tabell 4). Även avdelning E (Tabell 1) var frekvent återkommande och kunde härledas till 16 
enskilda verksamheter och sex SNI-koder (Tabell 4). Avdelningarna A samt D (Tabell 1) 
förekom stundtals, med tre respektive en enskild verksamhet samt tre respektive två SNI-
koder (Tabell 4). 
 
Tabell 4. Kartlagda klassificeringskoder (SNI) för industrier inom Örnsköldsviks kommun med kodbeskrivningar  
(SCB, 2007b) avseende de femsiffriga klassificeringskoderna samt antalet industrier inom respektive SNI-kod. 
Identifierade energi- och materialflöden som uppvisade potential till industriell symbios presenteras under 
kolumnen ”flöde”. 

SNI KODBESKRIVNING ANTAL FLÖDE 

A 

01.500 Blandat jordbruk 1 Organiskt avfall 

03.210 Fiskodling i saltvatten 2  

03.220 Fiskodling i sötvatten 1 Näringsrikt vatten 

C 

16.101 Sågning av trä 3 Träspill 

16.102 Hyvling av trä 3 Träspill 

17.113 Sulfatmassatillverkning 1 
Vitslam 
Slam 

20.140 Tillverkning av andra oorganiska baskemikalier 3  

20.160 Basplastframställning 3  

20.590 Tillverkning av övriga kemiska produkter 2 Rest 

21.100 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter 1  

23.120 Bearbetning av planglas 1  

23.140 Tillverkning av glasfiber 1  

24.200 Tillverkning av järn och stål samt ferrolegeringar 2  

25.610 Beläggning och överdragning av metall 2  

25.620 Metallegoarbeten 2  

28.120 Tillverkning av fluidteknisk utrustning 1  

28.410 Tillverkning av övriga verktygsmaskiner 2  

32.501 
Tillverkning av medicinska och dentala instrument och 
tillbehör 

1  

33.200 Installation av industrimaskiner och -utrustning 1  

D 
35.110 Generering av elektricitet 3  

35.300 Försörjning av värme och kyla 1  

E 

37.000 Avloppsrensning 7  

38.110 Insamling av icke-farligt avfall 1  

38.120 Insamling av farligt avfall 2  

38.210 Behandling och bortskaffande av icke-farligt avfall 6  

38.220 Behandling och bortskaffande av farligt avfall 2  

38.320 Återvinning av källsorterat material 1  

39.000 
Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan 
verksamhet för föroreningsbekämpning 

1  
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Inom Umeå kommun erhölls information om energi- och materialflöden för 37 industrier 
verksamma inom sammanlagt 31 SNI-koder (Tabell 5) (Bilaga 2). Till skillnad från resultatet 
för Örnsköldsviks kommun var vissa industrier i Umeå verksamma inom olika SNI-
avdelningar. Detta berörde två enskilda verksamheter, operativa inom avdelning B, C samt E 
respektive A och C (Tabell 1). Inom Umeå kommun var det vidare flest industrier som kunde 
härledas till SNI-koden för ”försörjning av värme och kyla” (35.300), vilket inkluderade totalt 
sju verksamheter. Även hantering av icke-farligt avfall (38.210) var vanligt förekommande 
(Tabell 5), vilket dock överensstämde med resultatet för Örnsköldsvik (Tabell 4). 
 
Tabell 5. Kartlagda klassificeringskoder (SNI) för industrier inom Umeå kommun med kodbeskrivningar (SCB, 
2007b) avseende de femsiffriga klassificeringskoderna samt antalet enskilda industrier med respektive SNI-kod. 
Identifierade energi- och materialflöden som uppvisade potential till industriell symbios presenteras under 
kolumnen ”flöde”. 

SNI KODBESKRIVNING ANTAL FLÖDE 

A 
01.471 Äggproduktion (för försäljning) 1  

01.610 Service till växtodling 1  

B 
08.120 

Utvinning av sand, grus och berg: utvinning av lera och 
kaolin 

3  

08.920 Torvutvinning 1  

C 

10.511 Osttillverkning 1  

10.519 Övrig mejerivarutillverkning 1  

10.710 Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk 1  

10.910 Framställning av beredda fodermedel 1  

16.101 Sågning av trä 3  

16.102 Hyvling av trä 2  

17.123 Tillverkning av kraftpapper och kraftpapp 1 Svartlut 

20.140 Tillverkning av andra oorganiska baskemikalier 1  

23.200 Tillverkning av eldfasta produkter 1  

23.999 
Diverse övrig tillverkning av icke-metalliska mineraliska 
produkter 

1  

25.610 Beläggning och överdragning av metall 1  

28.220 Tillverkning av lyft- och godshanteringsanordningar 1  

29.102 Tillverkning av lastbilar och andra tunga fordon 1 Industriavfall 

29.200 
Tillverkning av karosserier för motorfordon; tillverkning av 
släpfordon och påhängsvagnar 

1  

29.320 Tillverkning av andra delar och tillbehör till motorfordon 1  

D 

35.110 Generering av elektricitet 1 Flygaska 

35.130 Distribution av elektricitet 1 Flygaska 

35.300 Försörjning av värme och kyla 7 Flygaska 

E 

37.000 Avloppsrening 3  

38.110 Insamling av icke-farligt avfall 3  

38.120 Insamling av farligt avfall 4  

38.210 Behandling och bortskaffande av icke-farligt avfall 5  

38.220 Behandling och bortskaffande av icke-farligt avfall 3  

38.311 Demontering av uttjänta fordon 1  

38.312 Demontering av elektrisk och elektronisk utrustning 1  

38.320 Återvinning av källsorterat material 2  

F 42.110 Anläggning av vägar och motorvägar 1  

 
Inom Umeå kommun kunde verksamheter inom samtliga inkluderade avdelningar (Tabell 1) 
identifieras (Tabell 5), till skillnad från resultatet för Örnsköldsviks kommun (Tabell 4). 
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Inom avdelning A och B, motsvarande jordbruk, skogsbruk samt fiske respektive utvinning 
av mineral (Tabell 1), kunde två SNI-koder samt två respektive tre industrier identifieras 
(Tabell 4). Minst förekommande var industrier inom avdelning F (Tabell 1), dit endast en 
SNI-kod och enskild verksamhet kunde härledas (Tabell 4). Återigen var avdelning C (Tabell 
1) vanligast med totalt 15 SNI-koder, dock med endast 12 verksamheter. Det var färre än de 
13 industrier som kunde identifieras inom avdelning E (Tabell 1), som emellertid endast 
kunde härledas till åtta SNI-koder (Tabell 4). Inom avdelning D (Tabell 1) kunde åtta 
verksamheter inom tre SNI-koder identifieras (Tabell 4). 
 

4.3 Fallstudier 
Genom att jämföra energi- och materialflöden samt kartlagda NACE-koder inom 
Örnsköldsviks kommun med internationella sammankopplingar i MAESTRI kunde nio 
klassificeringsområden identifieras med potential till synergi (Figur 2). 

 
Figur 2. Potentiella synergier med tillhörande utbytesmaterial inom Örnsköldsviks kommun. De 
klassificeringsområdena där potential till utbyte/mottagande av material identifierats är benämnda med 
industritypiskt namn samt med tillhörande SNI-kod (Tabell 4). Energi- och materialflöden som konstaterats 
(Tabell 4) presenteras i fetstil. De potentiella synergier som kartlagts genom MAESTRI men som inte konstaterats 
presenteras i kursiv stil. Tillämpningsområde för utbytt material betecknas med versaler inom parantes och 
inkluderar råmaterial (R), processmaterial (PM), processvärme (PV), värme (V), processelektricitet (PE), bränsle 
(B) samt processvatten (PVA). 

 
Inom Örnsköldsviks kommun kunde 20 energi- eller materialutbyten identifieras (Figur 2). 
Av dessa var sex konstaterade potentialer, då utbytesprodukten observerats i mottagna 
miljörapporter (Tabell 4). Resterande var utbyten som observerats i MAESTRI, men vars 
material eller energityp inte kunde fastslås förekomma inom kommunen. Tre 
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verksamhetsområden (energiproduktion, kemikalieproduktion samt fiskodling) kunde 
återanvända biprodukter alternativt restprodukter inom verksamheten. I dessa situationer 
krävdes därmed ingen synergi med en utomstående aktör för att öka resurseffektiviteten, 
utan den potentialen kunde identifieras inom den egna verksamheten (Figur 2). Den typ av 
synergi som mest frekvent kunde identifieras inom Örnsköldsviks kommun rörde ånga från 
energiproduktionen. Totalt kunde fyra utbyten av denna typ identifierats, tre av dessa med 
yttre aktörer. Ytterligare en utbytesprodukt som förekom inom fler potentiella samordningar 
var näringsrikt vatten. Dels kunde en synergi mellan fiskodling och en verksamhet inom 
avfallshantering identifieras, parallellt med potential till ett internt utbyte inom fiskodling. 
Frånsett potentiella utbyten rörande olika typer av processmaterial och energityper kunde 
fem synergier rörande råmaterial identifieras. Två av dessa var interna utbyten inom 
energiproduktion samt kemikalietillverkning gällande pannvatten respektive väte (Figur 2).  
Resterande tre utbyten kunde ske med yttre aktörer och samtliga material var biprodukter 
från donatorverksamhetens produktion. Dessa potentiella synergierna rörde ett papp- och 
massabruk och kemikalietillverkning (vitslam), ett sågverk och papp- och massabruk 
(träspill) samt ett papp- och massabruk och en verksamhet inom marksanering (svartlut) 
(Figur 2). 
 
Inom Umeå kommun identifierades tio potentiella material- eller energiutbyten rörande fem 
verksamhetsområden. En av dessa rörde utbyte av flygaska från tre olika näringsgrenar inom 
energiproduktion till en verksamhet inom väganläggning. Flödet av flygaska inom Umeå 
kunde konstaterats utifrån miljörapporterna, detsamma gällde för industriavfall från 
fordonstillverkning (Tabell 5), vilket potentiellt kan användas som bränsle inom 
energiproduktion (Figur 3). 

 
Figur 3. Potentiella synergier med tillhörande utbytesmaterial inom Umeå kommun. De fem 
klassificeringsområdena där potential till utbyte/mottagande av material identifierats är benämnda med 
industritypiskt namn samt med tillhörande SNI-kod (Tabell 5). Energi- och materialflöden som konstaterats 
(Tabell 5) presenteras i fetstil. De potentiella synergier som kartlagts genom MAESTRI men som inte konstaterats 
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presenteras i kursiv stil. Tillämpningsområde för utbytt material betecknas med versaler inom parantes och 
inkluderar råmaterial (R), processvärme (PV), processelektricitet (PE), bränsle (B) samt processvatten (PVA) 

 
Liknande interna synergier kunde identifieras inom energiproduktion samt 
kemikalietillverkning inom både Umeå samt Örnsköldsviks kommun. Vidare kunde 
processvärme i form av ånga från energiproduktionen utväxlas till verksamheter inom 
avfallshantering. Generellt var antalet utbyten samt inblandade verksamhetsområden inom 
Umeå kommun (Figur 3) färre än det antal som kunde kartläggas inom Örnsköldsviks 
kommun (Figur 2). 
 

4.4 Ökad resurseffektivitet längs Norrlandskusten 
Potentialer till industriell symbios, och därmed ökad resurseffektivitet, kunde kartläggas och 
konstateras inom kommunerna Örnsköldsvik och Umeå (Figur 2; Figur 3). Sammanlagt 
kunde 44 enskilda SNI-koder kartläggas (Tabell 4; Tabell 5). Vid en komplett kartläggning av 
dessa kunde en unik potential till synergi kommunerna emellan identifieras genom 
MAESTRI (Tabell 6). Utbytet utgjordes av rest bestående av mikroorganismer från 
kemikalietillverkning, vilket potentiellt kan användas som råmaterial inom foderberedning. 
Vidare kunde en potentiell synergi identifieras utifrån informationen i miljörapporterna, 
nämligen utbytet av svartlut mellan ett papp- och massabruk i Örnsköldsvik (Tabell 4) och 
tillverkning av kraftpapp i Umeå  (Tabell 6). 
 
Tabell 6. Potentiella synergier mellan Umeå kommun och Örnsköldsviks kommun inkluderande donator- och 
mottagarverksamhet. Huruvida respektive verksamhet är operativ inom Umeå kommun (U) eller Örnsköldsviks 
kommun (Ö) skildras under ”läge”. Vad utbytesmaterialet potentiellt kan användas till förevisas under ”typ”. 

DONATOR MOTTAGARE UTBYTE 

SNI VERKSAMHET LÄGE SNI VERKSAMHET LÄGE MATERIAL TYP 

20.590 Kemikalietillverkning Ö 10.910 Foderberedning U Rest Råmaterial 

17.110 Papp-/massabruk Ö 17.123 Kraftpapp U Svartlut Råmaterial 

 
Totalt kunde 32 möjliga synergier identifieras inom samt mellan de två granskade 
kommunerna. Av dessa var 16 unika utbyten och kunde således endast identifieras en 
enstaka gång, antingen mellan eller inom en av kommunerna (Figur 2-3; Tabell 6). Det finns 
därmed potential till industriell symbios längs Norrlandskusten, vilket kommer att ha en 
inverkan på resurseffektiviteten vid en eventuell implementering. Samtliga identifierade 
synergier har internationella motsvarigheter urskilda i MAESTRI, vilka har legat till grund 
för kartläggningen. 
 

5 Diskussion 
5.1 Potential till industriell symbios 
De värden som låg till grund för urvalet inför den fördjupade kartläggningen beräknades 
genom Shannon-Wiener Diversity Index (Ekv. 1) (Tabell 2). Ekvationen utvecklades av 
Shannon (1948), vars arbete i sin tur föranleddes av Wiener (1939), och  har initialt nyttjats 
vid bedömning samt kalkylering av biodiversitet och artrikedom (Spellerberg och Fedor, 
2003). Indexberäkningen har dock på senare tid även använts för att kalkylera industriell 
diversitet (Wright et al. 2009). Detta tydliggör den anknytning som finns mellan traditionell 
ekologi och dess industrialiserade motsvarighet (Gibbs och Duetz 2007), alternativt hur 
industriell ekologi i stor utsträckning bygger på den ekologiska läran (Lombardi och 
Laybourn 2012; Chopra och Khanna 2014).  
 
Utfallet blev i slutändan att kommunerna Umeå, Örnsköldsvik och Skellefteå valdes ut 
(Tabell 2), dock kunde Skellefteå kommun inte granskas på grund av uteblivna 
miljörapporter. Detta påverkade inte studien nämnvärt, då avsikten initialt var att selektera 
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två alternativt tre kommuner, vilket ändå skulle komma att uppnås. Dock erhöll Skellefteå 
kommun det högsta indexvärdet för industriell diversitet, vilket enligt Jensen et al. (2011) är 
en god indikator på potential till industriell symbios. 
 

5.1.1 Faktorer bakom identifierad potential 
Det finns flertalet indikatorer för potential till industriell symbios (Chertow 2000). En 
variabel som initialt nyttjades i denna studie var industriell diversitet (Tabell 2), vilket enligt 
Jensen et al. (2012) är en variabel med stor betydelse för en geografisk regions potential. 
Utöver dess indikation på variation av industrier anvisar det även på variabiliteten i regionen 
(Jensen et al. 2011). Detta har stor betydelse för hur motståndskraftigt ett industriellt 
samhälle är för förändring eller påverkan (Geng och Côté 2007), vilket kan likställas med 
biodiversitet inom traditionella ekosystem (Lombardi och Laybourn 2012; Chopra och 
Khanna 2014). Vidare är ekonomisk utveckling och behållning enligt Geng et al. (2008) 
ytterligare en betydande indikator på potential. De ekonomiska utsikterna kan, på en 
aggregerad nivå, ge en initial överblick av respektive kommuns förutsättningar (Wright et al. 
2009; Bunse et al. 2011). Den ekonomiska aspekten härleds dock sällan till den direkta 
potentialen till industriell symbios, utan avser mer en regions premiss rörande 
implementeringen. Detta grundar sig i den ekonomiska kraftmätning som införande av 
industriell symbios faktiskt innebär (Geng et al. 2014). Utifrån dessa resonemang valdes 
indikatorer för den översiktliga screeningen, vilket ämnade ligga till grund för urvalet inför 
vidare granskning (Tabell 2). 
 
Att Umeå kommun erhöll ett högre index för industriell diversitet än Örnsköldsviks kommun 
under den översiktliga screeningen (Tabell 2) indikerade, utifrån resonemanget framlagt utav 
Jensen et al. (2012), på en större potential till industriell symbios. Detta antagande stöddes 
initialt under den fördjupade kartläggningen, då samtliga SNI-avdelningar inom studiens 
avgränsning (Tabell 1) kunde observeras inom Umeå kommun (Tabell 5), vilket inte 
förmåddes göras för Örnsköldsvik (Tabell 4). Vidare kunde ett större antal enskilda SNI-
koder associeras med Umeå (Tabell 5) än för Örnsköldsvik kommun (Tabell 4). Detta 
antydde flerfaldigt att den industriella diversiteten är högre för Umeå än för Örnsköldsviks 
kommun, vilket enligt Jensen et al. (2012) är en ansenlig indikator på att potentialen till 
industriell symbios är hög. Antalet unika potentialer till synergi inom Umeå kommun (Figur 
3) var dock avsevärt färre än vad som kunde kartläggas inom Örnsköldsviks kommun (Figur 
2). Detta antyder att enskilda indikatorer, såsom industriell diversitet (Jensen et al. 2012) 
eller omsättning, inte oinskränkt kan ligga till grund för utvärderingen av potential till 
industriell symbios (Bunse et al. 2011). 
 
Inom de granskade kommunerna kunde vidare vissa enskilda verksamhetsområden pekas ut 
som betydande, däribland papp- och massabruket i Örnsköldsvik (Figur 2) och verksamheter 
inom energiproduktion i Umeå (Figur 3). Dess inflytande på det totala antalet identifierade 
synergier inom respektive kommun (Figur 2; Figur 3) indikerar att vissa aktörer inom denna 
typ av kooperativ har större betydelse än andra. Enligt Jensen (2016) är detta ett fenomen 
som ofta framkommer i liknande konstellationer och som kan härledas till traditionella 
ekosystems anknytning till nyckelarter. Utifrån detta kan således uppsättningen av 
verksamheter inom en geografiskt region vara mer essentiell för potentialen till industriell 
symbios än den industriella diversiteten (Mirata och Emtairah 2005; Jensen 2016). Det är 
svårt att avgöra hur inkluderandet utav nyckelindustrier som indikator hade influerat 
studien, dock kan det inte förkastas att urvalet inför den fördjupade kartläggningen (Tabell 
2) möjligtvis fått ett annat utfall. 
 

5.1.2 Identifierade potentialer till synergi 
Vilka potentiella synergier som kan identifieras inom en geografisk region grundar sig i den 
befintliga uppsättningen av verksamheter (Jensen 2016). På grund av det relativt korta 
avståndet mellan Umeå och Örnsköldsvik kunde en kartläggning över potential till synergi 
motiveras kommunerna emellan. Detta resulterade i en unik synergi utifrån MAESTRI, 
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nämligen utbyte av rest från kemikalietillverkning till foderberedning (Tabell 6). Den 
aktuella resten, i form av mikroorganismrest, från produktion av citronsyra har tidigare 
påtalats användbar som utbyte (Show et al. 2015). Innehållet av resten består dels av 
aminosyror, socker och oorganiskt material, vilket i vissa fall med fördel kan nyttjas inom 
beredning av djurfoder (Dhillon et al. 2011). Vidare kunde en synergi mellan ett papp- och 
massabruk samt tillverkning av kraftpapp gällande svartlut identifieras utifrån 
miljörapporter, då svartlut observerades inom befintligt avfallsflöde inom Örnsköldsviks 
kommun samt som råvara inom Umeå kommun (Tabell 6). Ytterligare en potentiell synergi 
berörande svartlut kunde observerades inom Örnsköldsviks kommun, då mellan papp- och 
massabruket och marksanering. Dock kunde flödet av svartlut inte bekräftas som råvara 
inom  marksaneringsverksamheten och utbytet kunde därmed inte bekräftas (Figur 2). 
Svartlut är en biprodukt som uppkommer under produktionen av pappersmassa (Karlsson 
och Wolf 2008) och genereras vid extraktion av cellulosa (Rivera-Hoyos et al. 2018). Massan 
består i slutändan huvudsakligen av lignin och diverse oorganiska samt organiska substanser 
(Zhu et al. 2007; Rivera-Hoyos et al. 2018). Biprodukten produceras ständigt, vilket 
resulterat i att många bruk tillvaratar svartluten för förbränning och generering av ånga samt 
energi (Sokka et al. 2011). Synergier rörande svartlut har dock även implementerats 
internationellt med externa aktörer, då primärt inom marksanering (Zhu et al. 2007). 
Huvudverksamheten för mottagaren i dessa fall är återvinning alternativt utvinning av 
substanser ur olika material (Figur 2). Genom diverse tekniker kan de substanser som 
förekommer inom svartluten förvärvas (Dickinson et al. 1998), vilket sedermera kan 
användas inom verksamheten som råmaterial, alternativt nyttjas inom andra industrier. 
Bland annat kan vitlut genereras ut den bearbetade svartluten (Naqvi et al. 2010), vilket är 
råmaterialet inom papp- och massabruket vid extraktionen av cellulosa (Zhu et al. 2007). 
 
Synergier som innebär utbyte av biprodukter till råmaterial är de processer som troligtvis 
präglar föreställningen av industriell symbios mest (Chertow 2000). Inom Örnsköldsvik och 
Umeå kommun identifierades sju externa och unika utbyten som innebär just detta. 
Exempelvis alstrar produktionen inom de sågverk som kartlagdes inom Örnsköldsviks 
kommun samtliga träspill, vilket används som råmaterial inom papper- och massabruket i 
kommunen (Figur 2). Vidare kan det organiska avfall som genereras inom kommunens 
lantbruk, till största del utgjort av gödsel, nyttjas inom avfallshanteringen, där det genom 
förgasning omvandlas till kolväten. Kolväten är sedermera en viktig beståndsdel i drivmedel 
och kan nyttjas inom verksamheten (Schmieder et al. 2000).   
 
Ytterligare två potentiella synergier rörande råmaterial innefattar vitslam (Figur 2) samt 
flygaska (Figur 3). Utbyte av vitslam kunde identifieras mellan papp- och massabruk samt 
kemikalieproduktion inom Örnsköldsviks kommun (Figur 2). Slammet genereras som en 
indirekt biprodukt under papp- och massabrukets behandling av trä (Yu et al. 2015). 
Internationellt har denna synergi implementerats, dock med verksamheter inom 
marksanering som tredje part (Zhu et al. 2007). Vitslam är nämligen en direkt biprodukt vid 
behandling av svartlut, som även det kunnat identifierats som befintligt flöde längs 
Norrlandskusten (Figur 2; Tabell 6). Trots att viss generering av vitslam har observerats 
inom papp- och massabruk (Tabell 4) uppkommer det i större kvantiteter vid behandling av 
svartlut (Zhu et al. 2007). Inom kemikalietillverkning kan vitslam ersätta kalciumkarbonat 
som processmaterial vid produktion av citronsyra (Yu et al. 2015). Typfall av denna synergi 
finns bland annat dokumenterat inom en industripark i Kina. Synergin i fråga resulterade 
under 2011 i att 71 446 ton vitslam kunde utnyttjas inom bland annat kemikalietillverkning, 
då med citronsyra som slutprodukt (Yu et al. 2015). 
 
Flygaska är sedermera en biprodukt som genereras i stora mängder inom värme- och 
kraftvärmeverk, dels under förbränningsprocessen för olika typer av avfall (Kumar et al. 
2007). Ofta klassificeras denna biprodukt som farligt avfall och tillställs därmed efter 
behandling till deponering för slutförvaring (Staffas et al. 2016). Bedömningen rörande 
farligt avfall avser främst de höga halter av diverse klorider och tungmetaller som askan 
potentiellt innehåller (De Weerdt et al. 2011). Behandlingen och slutförvaringen av flygaska 
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är dock komplex och inte långsiktigt hållbar med anledning av de konstant ökade kvantiteter 
som genereras inom energiproduktionen (Staffas et al. 2016). Ett potentiellt 
användningsområde för flygaska är inom väganläggning, då som råmaterial vid produktion 
av cementbaserad betong (Ferreira et al. 2003). Internationella synergier likt denna berör 
dock ofta flygaska från kolförbränning, då detta historiskt varit en mer utbredd process för 
värmeproduktion (Kumar et al. 2007). Antalet studier rörande flygaska från 
avfallsförbränning har dock ökat, vilket sannolikt är en effekt av metodens utbredning under 
modern tid i syfte att producera värme (Ferreira et al. 2003). Befintliga synergier rörande 
flygaska från avfallsförbränning till väganläggning kan exempelvis påträffas i Kawasaki, 
Japan (Hashimoto et al. 2010). Dessa typer av utbyten, som i grunden förser industrier med 
råmaterial, bidrar samtliga till en ökad resurseffektivitet på lokal samt regional skala (Jensen 
2016). Vidare bidrar de till att reducera utsläpp samt alternativ miljöpåverkan till följd av 
minskade inköp av nyproducerade råmaterial samt transportemissioner (Sokka et al. 2010). 
 
En av de få synergier som kunde bekräftas utifrån miljörapporterna inom Umeå kommun 
rörde industriavfall, vilket uppkommer inom fordonstillverkning och har potential att nyttjas 
som bränsle inom energiproduktion (Figur 3). Vidare utbyten av material med potential att 
nyttjas som bränsle kunde identifieras inom Örnsköldsviks kommun, då i form av pulp samt 
slam från papp- och massaindustrin (Figur 2). Det vidsträckta nyttjandet utav bränsle inom 
industriella samhällen medför emissioner parallellt med betydande ekonomiska expenser 
(Van Beers et al. 2007). Genom att realisera utbyten av alternativa bränslen, i form av 
sekundärt material, industrier emellan kan utsikterna för dessa aspekter förbättras, parallellt 
med att gynna det regionala kooperativet (Chertow 2007). 
 
Potentiella synergier som endast kunde observeras inom Örnsköldsviks kommun var 
exempelvis de rörande fiskodling (Figur 2). Sammanlagt kunde två enskilda verksamheter 
härledas till de aktuella SNI-koderna, en av dem operativa inom odling i både salt- och 
sötvatten (Tabell 4). Utbytet gällde näringsrikt vatten, vilket dels kunde återanvändas internt 
inom verksamhetsområdet, men även utväxlas med verksamheter inom avfall som donator 
(Figur 2). Näringsrikt vatten förekommer frekvent inom avfallsindustrin, vilket inom 
internationella synergier nyttjats inom fiskodling för att optimera tillväxten av fisk eller alger 
(Pelletier och Tyedmers 2010) (Figur 2). Liknande sammankopplingar har exempelvis 
kunnat observerats i Suva, Fiji där organiskt avfall från lantbruket behandlats och därefter 
försett regionens fiskodlingar med näringsrikt vatten (Chertow 2000). Fiskodlingar 
inkluderades vidare inom industriparken i Kalundborg, dock då endast i synergi med 
områdets energikraftverk rörande varmt kylvatten (Jacobsen 2006). Denna korrelation 
kunde inte observeras under fallstudierna, dock identifierades potentialen till utbyte av 
varmt avloppsvatten från Örnsköldsviks papp- och massabruk (Figur 2). Därmed kunde 
samma typ av utbyte observeras inom bägge regioner, dock med donatorer inom separata 
verksamhetsområden (Jacobsen 2006) (Figur 2). Tillförsel av näringsämnen till vatten är 
vidare något som förekommer internt inom fiskodling, då fiskfodret innehåller höga halter av 
främst kväve och fosfor i syfte att maximera tillväxten (Pelletier och Tyedmers 2010). Dessa 
näringsämnen kan sedermera extraheras ur det befintliga vattnet och återanvändas som 
fiskfoder, vilket skapar en intern återanvändning (Chertow 2000).  
 
Ytterligare interna synergier, således de utan en utomstående aktör, kunde observeras inom 
både Umeå och Örnsköldsvik (Figur 2; Figur 3). Med utbytet inom fiskodling som enda 
undantag kunde samtliga av de kartlagda utbytena observeras inom bägge kommuner, då 
rörande verksamheter inom energiproduktion och kemikalietillverkning (Figur 2). Trots att 
dessa endast inkluderar en industri bidrar det till en ökad resurseffektivitet på samma nivå 
som för synergier mellan två eller flera verksamheter (Lombardi och Laybourn 2012). 
Konceptet tillämpades bland annat under implementeringen av industriell symbios inom the 
Guitang Group, då en del av omorganiseringen innebar att effektivisera det egna 
resursutnyttjandet och inte endast utbytet till andra industrier (Zhu och Côté 2004). En 
effektivare resurshantering inom verksamheten, parallellt med strategin att erbjuda andra att 
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nyttja överblivna resurser, är båda viktiga verktyg för att överlag öka resurseffektiviteten 
(Lombardi och Laybourn 2012). 
 

5.1.3 Energiflöden grundläggande för industriell symbios 
Industriell symbios är ett paradigm som i regel tillämpas i ett större perspektiv, och hänvisas 
därmed sällan till vid enskilda synergier (Chertow 2000). Strategin är, i likhet med 
resonemang kring traditionella ekosystem, associerad med samverkan rörande flertalet 
aktörer och yttre influenser (Lombardi och Laybourn 2012). Denna förutsättning kräver 
vanligen någon typ av stabil grund, exempelvis i form av en eller flera hållfasta parter 
alternativt utbyten (Chertow et al. 2008). Fundamentet i konstellationer rörande industriell 
symbios är, enligt Jacobsen (2006), utbyten av energiflöden. Detta baseras dels på att det i 
princip alltid förekommer olika typer av energiströmmar inom industriella samhällen 
(Mirata och Emtairah 2005), parallellt med att kraven på kvalitét sällan är lika strikta som 
för exempelvis råmaterial (Chertow 2000). Detta har vidare lagt grunden för att Jensen et al. 
(2011) utsett närvaron av olika kraftverk som en indikator på potential till industriell 
symbios. Synergier rörande olika energityper, såsom processvärme eller ånga, utgör således 
en gynnsam grund för att optimera intern och extern resursutnyttjning (Mirata och Emtairah 
2005). 
 
Detta förklarar delvis varför majoriteten av de potentiella synergier som identifierades inom 
kommunerna berörde utbyte av energi eller processmaterial i olika former. Gemensamt för 
både Umeå och Örnsköldsvik var att energiutbytet i de flesta fall bestod utav ånga från 
energiproduktion (Figur 2; Figur 3). Ånga som utbytesprodukt är vanligt förekommande vid 
implementering av industriell symbios, och kan exempelvis observeras inom industriparker i 
Guayama, Puerto Rico (Chertow et al. 2008) samt Kalundborg, Danmark (Jacobsen 2006). I 
Puerto Rico har även utbyte av avloppsvatten implementerats (Chertow et al. 2008), vilket är 
en potential som kunnat observeras inom Örnsköldsvik (Figur 2). Till skillnad från 
Örnsköldsvik (Figur 2), Kalundborg (Jacobsen 2006) och Guayama (Chertow et al. 2008) 
kunde inga ytterligare externa energiutbyten än de för ånga observeras inom Umeå kommun 
(Figur 3). Avsaknaden av andra energisynergier har Umeå kommun dock delvis gemensamt 
med the Guitang Group, Kina (Chertow et al. 2008). Den senare har dock aktivt valt att i viss 
utsträckning exkludera energiutbyten till förmån för synergier rörande rå- och bimaterial. 
Därmed är det oklart ifall potentialerna till dessa helt avsaknas inom konglomeratet i likhet 
med Umeå, alternativt ifall de endast förkastats (Zhu och Côté 2004). 
 

5.2 Ökad resurseffektivitet längs Norrlandskusten 
I och med att potential till industriell symbios kunnat kartläggas längs Norrlandskusten 
(Figur 2; Figur 3) infinns även en god möjlighet att öka resurseffektiviteten i regionen. Detta 
grundar sig i att implementering av symbios internationellt efterföljts utav en förbättrad och 
mer effektiv resurshantering (Herczeg et al. 2018), dels rörande materialflöden men även 
energiförsörjning (Mileva-Boshkoska et al. 2018). I vissa fall kan implementeringen grundas 
i sinandet av nödvändiga material- eller energiflöden, såsom för industriparken i 
Kalundborg, Danmark (Jensen 2016). Till följd av att uttaget av grundvatten i regionen 
eskalerade till en ohållbar nivå påbörjades kartläggningen av potential till industriell symbios 
(Jacobsen 2006). Implementeringen resulterade i att besparingen av grundvatten uppgick till 
6,9 miljoner m3 mellan år 1990-2002, till förmån för ökat nyttjande av ytvatten, intern 
återanvändning samt externt utbyte av befintliga vattenresurser (Jacobsen 2006). Denna typ 
av optimerat resursanvändande är vanligt förekommande inom regioner där industriell 
symbios implementerats och bidrar överlag till en högre värdesättande av material (Park et 
al. 2008; Domenech och Davies 2011). 
 
Reducering, alternativt omfördelning, utav energiförbrukningen inom industriella system har 
internationellt påvisats vara grundläggande för implementering av industriell symbios 
(Jensen 2016). I praktiken innebär detta att biprodukter som genereras, eller processmaterial 
som nyttjas, inom produktionen tillställs andra regionala industrier när de anses vara 
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förbrukade (Mileva-Boshkoska et al. 2018). Vad detta innebär för adressaten beror på vilken 
typ av energi som mottages, men i regel medför det en reducerad energiförbrukning då vissa 
processer, exempelvis uppvärmning av vatten alternativt produktion av ånga, inte längre är 
nödvändiga inom den egna verksamheten (Mirata och Emtairah 2005). Dessa typer av 
synergier har vidare stor reducerande inverkan på den regionala energiförbrukningen, vilket 
är en grundläggande målsättning för strategin (Jensen 2016). 
 
Industriell symbios utmanar sedermera delvis bestämmelser rörande vad som bör 
klassificeras som avfall samt när den kategoriseringen bör falla in (Mirata 2004; Boons et al. 
2011), vilket ytterligare bidrar till att värdesättandet av material eller produkter förändras 
(Jacobsen 2006). I bestämmelserna 15 kap 1 § miljöbalken (SFS 1998:808) framhålls 
skillnaden mellan biprodukt och avfall, vilket i många fall underlättar utbyten inom synergier 
i Sverige. Dock genereras i vissa situationer biprodukter eller processmaterial som, på grund 
av dess sammansättning eller innehåll, kategoriseras som avfall trots dess potential till utbyte 
(Staffas et al. 2016). Hur förutsättningarna kommer att se ut hädanefter för denna typ av 
utbyte är emellertid oviss (Boons et al. 2011), dock kan flertalet utbyten med material 
klassificerade som biprodukter realiseras i samtid (Jensen 2016). Synergier rörande 
biprodukter resulterar dels i åtskilliga positiva effekter för det regionala kooperativet, men 
bidrar även till minskade belastningar på miljön (Chertow 2000). Exempelvis reduceras 
emissioner alstrade vid framställning, eventuell behandling samt transport av nyproducerade 
råmaterial, vilket även kan innebära minskad miljöbelastning utanför regionen (Sokka et al. 
2010). Vidare decimeras den lokala samt regionala avfallsgenereringen, då stora kvantiteter 
utav industriers biprodukter behandlas som avfall ifall inget ytterligare användningsområde 
inom verksamheten kan anträffas (Mirata 2004). Sammantaget utgör samtliga av dessa 
faktorer en intressant och möjligtvis gynnsam premiss för förbättrad resurseffektivitet inom 
regionen, såvida en implementering av industriell symbios verkställs och förvaltas (Lombardi 
och Laybourn 2012). 

 

5.3 Effekter av sekretess samt avgränsning på identifierad potential 
Informationen i de miljörapporter som mottogs för Umeå och Örnsköldsviks kommun 
(Bilaga 1; Bilaga 2) varierade kraftigt. I vissa fall ansåg även den aktuella tillsynsmyndigheten 
att efterfrågad information omfattades av sekretess i enlighet med offentlighets- och 
sekretessförordningen (SFS 2009:641), vilket resulterade i att uppgifter censurerades i 
utlämnat material. Detta medförde stundtals vissa svårigheter under fallstudierna, då 
somliga möjligheter till synergi inte kunde fastställas (Figur 3; Figur 4). Potentialerna till 
utbyte kvarstår dock, då det finns en möjlighet att utbytesprodukten ändå förekommer inom 
de utpekade verksamheterna. Detta antagande grundar sig i de identifierade potentialer som 
kartlagdes utifrån databasen MAESTRI (se avsnitt 3.3.1). De utbytesmaterial som 
presenterats i studien (Tabell 4-6; Figur 2-3) förekommer således i internationella synergier 
mellan verksamheter med samma klassificeringskod som kartlagts inom kommunerna. Valet 
att även inkludera dessa, obekräftade potentialer till industriell symbios grundar sig därmed i 
att sannolikheten att materialet ändå kan anträffas inom aktuell verksamhet inte kan avvisas. 
 
Att studiens identifierade synergier grundar sig i utbyten baserade på MAESTRI framkallar 
en realistisk grund i de potentialer som kartlagts, då de redan påvisats pragmatiska samt 
effektiva. Nyttjande av information om befintliga synergier kan i vissa fall inkluderas samt 
ligga till grund vid det initiala skedet av införandet av industriell symbios  (Mirata 2004). 
Emellertid utgås det primärt från den stundande sammansättningen av industrier som 
omfattas av implementeringen samt dess respektive energi- och materialflöden (Lombardi 
och Laybourn 2012). Därmed begränsas inte införandet till endast kända synergier, utan 
influeras i högre grad utav de befintliga flödena som kan fastställas inom regionen (Mirata 
2004). Vidare tillhandahålls möjligheten att använda internationella avfallskoder som 
sökbart begrepp i MAESTRI, vilket ytterligare kan bidra till att identifiera potentiella 
synergier. Dessa tillvägagångssätt i kombination hade presumtivt även varit lämpliga i denna 
studie, ifall mer information erhållits angående verksamheternas flöden i respektive 



 

 18 

kommun. Att endast identifiera synergier utifrån informationen i MAESTRI har således 
delvis begränsat studien, då resultatet allena omfattat utbyten som identifierats inom 
internationella studier, med endast ett undantag. Avsaknaden utav nya synergier, som i 
dagsläget eventuellt inte planerats eller implementerats internationellt, påverkar dock inte 
den redan fastställda potentialen till industriell symbios inom regionen (Figur 2; Figur 3; 
Tabell 6). Emellertid är sannolikheten att Norrlandskusten innehar en större potential än vad 
som kunnat fastställas i denna studie ansenlig. 
 
Stundtals kunde effekter av studiens avgränsning (se avsnitt 1.2.2) uppdagas. 
Verksamhetskoderna inom miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251) är klassificerade 
utifrån tillstånds- alternativt anmälningsplikt, vilket fastslås med hänsyn till faktorer såsom 
verksamhet, produktionsmängd, areal eller annan typ av omfattning. Därmed kan industrier 
inom specifika verksamhetsområden förekomma inom regionen, men som emellertid 
exkluderats från studien på grund av att exempelvis dess produktionsmängd eller dylikt 
resulterat i att de inte omfattas av tillståndsplikt. Exempelvis berördes en synergi angående 
vitslam, som kunde kartläggas inom Örnsköldsvik (Figur 2), däribland genom härledning till 
the Guitang Group (Zhu och Côté 2004). I den senare implementerades aktuellt utbyte 
mellan ett papp- och massabruk samt en cementfabrik (Zhu et al. 2007). Då cementgjuterier 
inte nödvändigtvis berörs av tillståndsplikt enligt miljöprövningsförordningen (SFS 
2013:251) har den typen av synergi inte kunnat identifierats i studien, dock hade det 
eventuellt varit möjligt ifall studiens avgränsning tillämpats annorlunda. Det går därmed 
inte, vilket tidigare nämnts, att förkasta möjligheten att potentialen till industriell symbios 
längs Norrlandskusten är högre än vad som kunnat observerats i denna studie. Exempelvis 
hade flertalet ytterligare industrier kunnat inkluderats i studien ifall även anmälningspliktiga 
verksamheter omfattats, vilket sannolikt hade influerat de regionala uppsättningarna av 
industrier som granskats. Då sammansättningen av en regions verksamheter redan 
föreslagits ha en stor inverkan på potential samt implementering av industriell symbios, 
nämnt i studier av däribland Jensen (2016) samt Mirata och Emtairah (2005), är 
avgränsningens influens på resultatet väsentligt. 
 

5.4 Problematik rörande implementering 
Trots att industriell symbios är ett relativt utbrett fenomen inom industriella samhällen 
internationellt förekommer fortfarande en del svårigheter korrelerade till implementeringen 
(Gibbs och Deutz 2007). Exempelvis framhålls problematiken kring geografisk förbindelse 
och potentiella synergirelationer (Jensen 2016). Dilemmat grundar sig i ifall 
synergiförhållanden för vissa utbytesmaterial är svåra att identifiera, alternativt ifall 
transporten mellan donator och mottagare bidrar till alltför ansenliga emissioner (Gibbs och 
Deutz 2007). Detta är dock främst en problematik som uppstår när geografisk förbindelse 
inte inkluderats tillräckligt under den initiala kartläggningen, alternativt ifall arealen är för 
stor (Chertow 2007). Det är vidare önskvärt att forma ett kooperativ rörande industriellt 
symbios med hög industriell diversitet, i och med att potentialen till synergier delvis ökar 
med stigande mångfald (Jensen 2016). Eftersträvandet av en samverkan med hög diversitet 
kan dock utgöra problem ifall kooperativet inkluderar för många verksamheter, då detta 
uppvisats bidra till motsättande intressen aktörer emellan (Gibbs och Deutz 2007). Vissa 
enskilda verksamheter har sedermera bristande erfarenhet av att arbeta inom en koalition, 
speciellt ifall den består utav flertalet olika branscher (Bansal och McKnight 2009).  
 
Ytterligare en svårighet rörande implementeringen av industriell symbios är varierande 
kvalitet för de biprodukter som synergierna kretsar kring (Bansal och McKnight 2009). Dels 
kan bi- och restprodukter från vissa verksamheter kontamineras av substanser som är icke-
önskvärda inom mottagarens produktion (Heeres et al. 2004). Industriell symbios berör 
vidare sekundära material, då det tidigare förekommit inom andra produktioner. I vissa fall 
kan detta alarmera aktörer, då kvaliteten lättare kan ifrågasättas (Bansal och McKnight 
2009). En möjlig lösning är dock att upprätta en kommunikation med involverade parter om 
fördelar respektive svårigheter kopplade till industriell symbios, vilket argumenteras vara en 
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fundamental del av implementeringen (Mirata och Emtairah 2005). Van Beers et al. (2007) 
har dock observerat stigande produktkvalitet till följd av utbyte med sekundära råmaterial, 
vilket indikerar att karaktären för utbytta material inte alltid bör betvivlas. Dock, trots 
strålande kvalitet för ett utbytesmaterial kan det i vissa fall omfattas av lagstiftning angående 
avfall och avfallshantering. Detta på grund av att materialet i regelrätt mening inte anses ha 
ett syfte efter alstring alternativt efter det primära nyttjandet inom donatorverksamheten 
(Boons et al. 2011). Denna problematik kan, och har i länder såsom USA och Storbritannien, 
avskräcka verksamheter med intresse för industriell symbios (Gibbs och Deutz 2007). 
 

6 Slutsats 
De kommuner som uppvisade störst potential till industriell symbios utifrån de 
förutbestämda kriterierna, industriell diversitet och omsättning, var Umeå, Örnsköldsvik 
samt Skellefteå (Tabell 2). Information rörande material- och energiflöden inom Umeå 
(Tabell 5; Bilaga 2) och Örnsköldsvik (Tabell 4; Bilaga 1) erhölls med varierande framgång, 
främst på grund av sekretess i enlighet med offentlighets- och sekretessförordningen (SFS 
2009:641). Information kring Skellefteå kommuns verksamheter samt tillhörande flöden 
kunde inte erhållas, vilket resulterade i att kommunen inte kunde inkluderas i den fortsatta 
studien. Utifrån erhållen information om flöden rörande råmaterial, avfall samt 
energianvändning (Bilaga 1-2; Tabell 4-5), parallellt med uppgifter från MAESTRI och 
befintliga, internationellt beprövade studier inom ämnet, kunde potential till industriell 
symbios identifieras inom Umeå (Figur 3) och Örnsköldsvik (Figur 2), samt längs 
Norrlandskusten (Tabell 6). Då implementeringen av industriell symbios internationellt 
resulterat i ett större värdesättande av resurser samt optimering av processer i syfte att 
minska energiförbrukningen (Mirata 2004; Jensen 2016), finns det skäl att anta att 
detsamma resultat kan avse Norrlandskusten ifall implementering utförs och förvaltas väl. 
 

7 Referenser 
Bansal, P. och McKnight, B. 2009. Looking forward, pushing back and peering sideways: 

Analyzing the sustainability of industrial symbiosis. Journal of Supply Chain 
Management. 45(4):26-37. 

Baptista, A. J., Lourenco, E. J., Estrela, M. A. och Pecas, P. 2018. MAESTRI Efficiency 
Framwork: The concept supporting the total efficiency index, application case study in the 
metalworking sector. Procedia CIRP. 69:318-323. 

Boons, F., Spekkink, W. och Mouzakitis, Y. 2011. A proposal for the conceptual framework 
upon a comprehensive literature review. Journal of Cleaner production. 19:905-911. 

Bunse, K., Vodicka, M., Schönsleben, P., Brülhart, M. och Ernst, F. O. 2011. Integrating 
energy efficiency performance in production management: Gap analysis between industrial 
needs and scientific literature. Journal of Cleaner Production. 19(6-7):667-679. 

Chen, S. och Chen, B. 2015. Urban energy consumption: Different insights from energy flow 
analysis, input-output analysis and ecological network analysis. Applied Energy. 138:99-
107. 

Chertow, M. 2000. Industrial symbiosis: Literature and taxonomy. Annual Review of Energy 
and the Environment. 25:313–337. 

Chertow, M. 2007. “Uncovering” industrial symbiosis. Journal of Industrial Ecology. 
11(1):11-30. 

Chertow, M. R., Ashton, W. S. och Espinosa, J. C. 2008. Industrial symbiosis in Puerto Rico: 
Environmentally related agglomeration economies. Regional Studies. 42(10):1299-1312. 

Chertow, M. och Ehrenfeld, J. 2012. Organizing self-organizing systems: Toward a theory 
of industrial symbiosis. Journal of Industrial Ecology. 16(1):13–27. 

Chopra, S. S. och Khanna, V. 2014. Understanding resilience in industrial symbiosis 
networks: Insights from network analysis. Journal of Environmental Management. 
141:86-94. 

De Weerdt, K., Kjellsen, K. O., Sellevold, E. och Justnes, H. 2011. Synergy between fly ash 



 

 20 

and limestone powder in ternary cements. Cement and Concrete Composites. 33(1):30-38. 
Dhillon, G. S., Brar, S. K., Verma, M. och Tyagi, R. D. 2011. Utilization of different agro 

industrial wastes for sustainable bioproduction of citric acid by Aspergillus niger. 
Biochemical Engineering Journal. 54(2):83-92. 

Dickinson, J. A., Verrill, C. L. och Kitto, J. B. 1998. Development and evaluation of a low 
temperature gasification process for chemical recovery from kraft black liquor. 
International Chemical Recovery Conference. 1-3:1067-1078. 

Domenech, T. och Davies, M. 2011. Structure and morphology of industrial symbiosis 
networks: The case of Kalundborg. Procedia Social and Behavioral Sciences. 10:79–89. 

Duflou, J. R., Sutherland, J. W., Dornfeld, D., Herrmann, C., Jeswiet, J., Kara, S., Hauschild, 
M. och Kellens, K. 2012. Towards energy and resource efficient manufacturing: A process 
and systems approach. CIRP Annals – Manufacturing Technology. 61:587-609. 

Eurostat. 2008. NACE Rev. 2: Statistical classification of economic activities in the 
European Community. Rapport/European Communities. Luxemburg. ISSN: 1977-0375. 

Ferreira, C., Ribeiro, A. och Ottonsen, L. 2003. Possible applications for municipal solid 
waste fly ash. Journal of Hazardous Materials. 96(2-3):201-216. 

Finnveden, G., Björklund, A., Reich, M., Eriksson, O. och Sörblom, A. 2007. Flexible and 
robust strategies for waste management in Sweden. Waste Management. 27:1-8. 

Geng, Y. och Côté, R. 2007. Diversity in industrial ecosystems. International Journal of 
Sustainable Development & World Ecology. 14(4):329-335. 

Geng, Y., Liu, Z., Xue, B., Dong, H., Fujita, T. och Chiu, A. 2014. Emergy-based assessment 
on industrial symbiosis: A case of Shenyang Economic and Technological Development 
Zone. Environmental Science and Pollution Research. 21(23):13572-13587. 

Gibbs, D. och Duetz, P. 2007. Reflections on implementing industrial ecology through eco- 
industrial park development. Journal of Cleaner Production. 15:1683-1695. 

Giusti, L. 2009. A review of waste management practices and their impact on human health. 
Waste Management. 29:2227-2239. 

Google Maps. 2018. Sverige. 
https://www.google.com/maps/place/Sverige/@60.8947258,0.2727989,4z/data=!3m1!4b
1!4m5!3m4!1s0x465cb2396d35f0f1:0x22b8eba28dad6f62!8m2!3d60.128161!4d18.643501 
Hämtad 2018-04-03. 

Grimm, N., Faeth, S., Golubiewski, N., Redman, C., Wu, J., Bai, X. och Briggs, J. 2008. 
Global change and the ecology of cities. Science. 319:756-760. 

Hashimoto, S., Fujita, T., Geng, Y. och Nagasawa, E. 2010. Realizing CO2 emission reduction 
through industrial symbiosis: A cement production case study for Kawasaki. Resources, 
Conservation and Recycling. 54(10):704-710. 

Heeres, R. R., Vermeulen, W. J. V. och de Walle, F. B. 2004. Eco-industrial park initiatives in 
the USA and the Netherlands: First lessons. Journal of Cleaner Production. 12(8-10):985-
995. 

Herczeg, G., Akkerman, R. och Hauschild, M. Z. 2018. Supply chain collaboration in 
industrial symbiosis network. Journal of Cleaner Production. 171:1058–1067. 

Jacobsen, N. B. 2006. Industrial symbiosis in Kalundborg, Denmark: A quantitative 
assessment of economics and environmental aspects. Journal of Industrial Ecology. 10(1-
2): 239-255. 

Jensen, P. D., Basson, L., Hellawell, E. E., Bailey, M. R. och Leach, M. 2011. Quantifying 
‘geographic proximity’: Experiences from the United Kingdom’s National Industrial 
Symbiosis Programme. Resources, Conservation and Recycling. 55(7):703-712. 

Jensen, P. D., Basson, L., Hellawell, E. E. och Leach, M. 2012. ‘Habitat’ suitability index 
mapping for industrial symbiosis planning. Journal of Industrial Ecology. 16(1):38-50. 

Jensen, P. D. 2016. The role of geospatial industrial diversity in the facilitation of regional 
industrial symbiosis. Resources, Conservation and Recycling. 107:92-103. 

Karlsson, M. och Wolf, A. 2008. Using an optimization model to evaluate the economic 
benefits of industrial symbiosis in the forest industry. Journal of Cleaner Production. 
16(14):1536-1544. 

Kumar, R., Kumar, S. och Mehrotra, S. P. 2007. Towards sustainable solutions for fly ash 
through mechanical activation. Resources, Conservation and Recycling. 52(2):157-179. 

https://www.google.com/maps/place/Sverige/@60.8947258,0.2727989,4z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x465cb2396d35f0f1:0x22b8eba28dad6f62!8m2!3d60.128161!4d18.643501
https://www.google.com/maps/place/Sverige/@60.8947258,0.2727989,4z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x465cb2396d35f0f1:0x22b8eba28dad6f62!8m2!3d60.128161!4d18.643501


 

 21 

Lombardi, D. R. och Laybourn, P. 2012. Redefining industrial symbiosis: Crossing 
academic-practitioner boundaries. Journal of Industrial Ecology. 16(1):28–37. 

Mattila, T. J., Pakarinen, S. och Sokka, L. 2010. Quantifying the total environmental impacts 
of an industrial symbiosis: A comparison of process-, hybrid and input-output life cycle 
assessment. Environmental Science & Technology. 44(11):4309-4314. 

Mantese, G., Bianchi, M. och Amaral, D. 2018. The industrial symbiosis in the product 
development: An approach through the DFIS. Procedia Manufacturing. 21:862-869. 

Mileva-Boshkoska, B., Roncevic, B. och Ursik, E. D. 2018. Modelling and evaluation of the 
possibilities of forming regional industrial symbiosis network. Social Science. 7(1):13. 

Mirata, M. 2004. Experiences from early stages of a national industrial symbiosis 
programme in UK: Determinants and coordination challenges. Journal of Cleaner 
Production. 12(8-10):967-983. 

Mirata, M. och Emtairah, T. 2005. Industrial symbiosis networks and the contribution to 
environmental innovation: The case of the Landskrona industrial symbiosis programme. 
Journal of Cleaner Production. 13(10-11):993-1002. 

Murray, A., Skene, K. och Haynes, K. 2017. The circular economy: An interdisciplinary 
exploration of the concept and application in a global context. Journal of Business Ethics. 
140(3):369-380. 

Naqvi, M., Yan, J. och Dahlquist, E. 2010. Black liquor gasification integrated in pulp and 
paper mills: A critical review. Bioresource Technology. 101(21):8001-8015. 

NFS 2016:8. Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport. 
Ortiz, O., Castells, F. och Sonnemann, G. 2009. Sustainability in the construction 

industry: A review of recent developments based on LCA. Construction and Building 
Materials. 23:28-39. 

Park, H-S., Rene, E. R., Choi, S-M. och Chiu, A. S. F. 2008. Strategies for sustainable 
development of industrial park in Ulsan, South Korea: From spontaneous evolution to 
systematic expansion of industrial symbiosis. Journal of Environmental Management. 
87:1–13. 

Pearce, J. M. 2008. Industrial symbiosis of very large-scale photovoltaic manufacturing. 
Renewable Energy. 33:1101–1108. 

Pelletier, N. och Tyedmers, P. 2010. Life cycle assessment of frozen tilapia fillets from 
Indonesian lake-based and pond-based intensive aquaculture systems. Journal of 
Industrial Ecology. 14(3):467-481. 

Rivera-Hoyos, C., Morales-Álvarez, E. D., Abelló-Esparza, J., Buitrago-Pérez, D. F., Martínez- 
Aldana, N., Salcedo-Reyes, J. C., Poutou-Piñales, R. A. och Pedroza-Rodríguez, A. M. 2018. 
Detoxification of pulping black liqour with Pleurotus ostreatus or recombinant Pichia 
pastoris followed by CuO/TiO2/visable photocatalysis. Scientific Reports. 8:1-15. 

SCB. 2007a. SNI 2007: Standard för svensk näringsgrensindelning 2007. Rapport/SCB: MIS 
2007:2.  

SCB. 2007b. Struktur för Svensk näringgrensindelning 2007. 
https://www.scb.se/contentassets/d43b798da37140999abf883e206d0545/struktur-
sni2007.pdf. Hämtad 2018-04-18. 

SCB. 2010. Karta över Sveriges kommuner. 
https://www.scb.se/contentassets/1e02934987424259b730c5e9a82f7e74/kommunkarta0
9.pdf. Hämtad 2018-04-03. 

SCB. 2015. Jordbruksstatistisk sammanställning 2015: Med data om livsmedel. 
Rapport/SCB. URN: NBN:SE:SCB-2015-JO02BR1501_pdf. 

Schmieder, H., Abeln, J., Boukis, N., Dinjus, E., Kruse, A., Kluth, M., Petrich, G., Sadri, E. 
och Schacht, M. 2000. Hydrothermal gasification of biomass and organic wastes. The 
Journal of Supercritical Fluids. 17(2):145-153. 

SFS 1998:808. Miljöbalk. 
SFS 2009:641. Offentlighets- och sekretessförordning. 
SFS 2013:251. Miljöprövningsförordning. 
Show, P. L., Oladele, K. O., Siew, Q. Y., Zakry, F. A. A., Lan, J. C. och Ling, T. C. 2015. 

Overview of citric acid production from Aspergillus niger. Frontiers in Life Science. 
8(3):271-283. 

https://www.scb.se/contentassets/d43b798da37140999abf883e206d0545/struktur-sni2007.pdf
https://www.scb.se/contentassets/d43b798da37140999abf883e206d0545/struktur-sni2007.pdf
https://www.scb.se/contentassets/1e02934987424259b730c5e9a82f7e74/kommunkarta09.pdf
https://www.scb.se/contentassets/1e02934987424259b730c5e9a82f7e74/kommunkarta09.pdf


 

 22 

Sokka, L., Lehtoranta, S., Nissinen, A. och Melanen, M. 2010. Analyzing the environmental 
benefits of industrial symbiosis. Journal of Industrial Ecology. 15(1):137–155. 

Sokka, L., Pakarinen, S. och Melanen, M. 2011. Industrial symbiosis contributing to more 
sustainable energy use: An example from the forest industry in Kymenlaakso, Finland. 
Journal of Cleaner Production. 19(4):285-293. 

Song, C. 2003. An overview of new approaches to deep desulfurization for ultra-clean 
gasoline, diesel fuel and jet fuel. Catalysis Today. 86:211263. 

Staffas, L., Karlfeldt, D. K., Pettersson, A., Johansson, I. 2016. Behandling och återvinning av 
outnyttjade resurser i flygaska från avfallsförbränning. Rapport/Energiforsk AB: 2016:327. 
Stockholm. 

Taulo, J. L. och Sebitosi, A. B. 2016. Material and energy flow analysis of the Malawian tea 
industry. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 56:1337-1350. 

Van Beers, D., Corder, G., Bossilkov, A. och van Berkel, R. 2007. Industrial symbiosis in the 
Australian mineral industry: The cases of Kwinana and Gladstone. Journal of Industrial 
Ecology. 11(1):55-72. 

Wright, R. A., Côté, R. P., Duffy, J. och Brazner, J. 2009. Diversity and connectance in an 
industrial context: The case of Burnside Industrial Park. Journal of Industrial Ecology. 
13(4): 551-564. 

Yu, F., Han, F. och Cui, Z. 2015. Evolution of industrial symbiosis in an eco-industrial park in 
China. Journal of Cleaner Production. 87:339-347. 

Zhao, Y., Christensen, T., Lu, W., Wu, H. och Wang, H. 2011. Environmental impact 
assessment of solid waste management in Beijing City, China. Waste Management. 
31:793–799. 

Zhu, Q. och Côté, R. P. 2004. Integrating green supply chain management into an embryonic 
eco-industrial development: A case study of the Guitang Group. Journal of Cleaner 
Production. 12(8-10):1025-1035. 

Zhu, Q., Lowe, E. A., Wei, Y. och Barnes, D. 2007. Industrial symbiosis in China: A case study 
of the Guitang Group. Journal of Industrial Ecology. 11(1):31-42.



 

  

Bilaga 1 
Information om material- och energiflöden inom Örnsköldsvik, kartlagda utifrån erhållna 
miljörapporter från Örnsköldsviks kommun och Länsstyrelsen i Västernorrland. 
Verksamheter vars miljörapport erhållits har numrerats (V) utan inbördes ordning. De 
klassificeringskoder som vardera verksamhet uppgetts vara operativa inom presenteras 
under kolumntitel ”kod”, där verksamhetskod i enlighet med miljöprövningsförordningen 
(SFS 2013:251) (MPF), ’Standard för svensk näringsgrensfördelning’ (SNI) samt ’National 
Activities Classification of Economics’ (NACE) inkluderats. Därefter redogörs det för 
verksamheternas råmaterial, avfall samt energiförbrukning, där material (typ) samt kvantitet 
(mängd) i ton (t) alternativt megawatttimme (MWh) presenteras i enskilda kolumner. I vissa 
fall har information utelämnats, då med anledning av att uppgifterna inte kunnat erhållas 
utifrån miljörapporterna alternativt censurerats på grund av sekretesskäl i enlighet med 
offentlighets- och sekretessförordningen (SFS 2009:641). 
 

V 
KOD RÅMATERIAL AVFALL ENERGI 

MPF SNI NACE TYP 
MÄNGD 

[t] 
TYP 

MÄNGD 
[t] 

TYP 
MÄNGD 
[MWh] 

1 

24.03 20.140 C20.1.4   Cellulosaderivat 113,1 Ånga 80,7 
 20.160 C20.1.6   Blött avfall 23,6 El 34,5 

 21.100 C21.1.0   Oavvatttnat slam    
 20.590 C20.5.9   Brännbart 206,2   
     Deponi 4,8   
     Metall 9,3   
     Rostfri/syrafast 1,2   
     Wellpapp/retur 23,4   
     Trä 26,5   
     Glas 0,3   
     Spillolja 0,6   
     Olja 0,1   

     Batteri 0,1   
     Lösningsmedel 0,4   
     Organisk rest 98,9   
     Lim/aerosol 1,1   
     Förpackning 1,3   
     Smörjfett 0,3   
     Kemikalier 0,03   
     Riskavfall 0,04   

2 

20.20 16.101 C16.1.0 Sågtimmer  Bark  El 6,844 
 16.102  Fett/olja  Spån    
     Brännbart 9   
     Oljefilter 0,3   
     Stål 14   
     Spillolja 1   
     Olja 0,16   
     Absorbent 0,2   
     Kabel 0,25   
     Elektronik 0,3   
     Färg/lack 0,2   
     Lysrör 0,1   

     Glykol 0,5   
     Aska 400   

3 28.20 23.120 C23.1.2       
4 25.20 20.160 C20.1.6       

5 
90.210 38.210 E38.2.1 Avloppsslam 1555 Oavvatttnat slam    
     Avvattnad slam    

6 

90.10 37.000 E37.0.0 Avloppsslam      
   Polymer 0,7     
   Processvatt      
   Lakvatten      

7 

34.70 28.120 C28.1.2 Polylite 720 18,51 Järnskrot 1276   
 25.620 C25.6.2 Dion 0,39 Metallskrot 6,578   
 33.220 C33.2.2 Gelcoat 1,097 Papper/plast 31,723   
 33.200 C33.2.0 Färgpasta 0,56 Övrigt 274,961   
   Topcoat 0,15 Emulsionkonc. 6,5   
   Cinylester 2,3 Emulsioner 136,37   
   Polylite 413 1,09 Olja 7,222   
   Fi 184 1,47 Spillolja 4,05   
   Acceleator 0,05 Saltsyra 0,835   
     Färg 7,049   

     Hydraulslang 1,346   
     Absorbent 0,979   
     Oljefilter 0,364   
     Lysrör 0,122   
     Smörjfett 0,037   
     Brännbart 1,135   



 

  

     Färg/lack/lim 0,25   
     Elektronik 2,239   
     Lampor 0,078   
     Aerosoler 0,024   
     Blybatteri 2,052   

8 
90.420 38.210 E38.2.1 Avloppsslam 1555 Oavvattnat slam    

     Avvattnat slam    

9 

29.20 16.101 C16.1.0 Spån  Bark  El 3,987 
 16.102  Fetter  Spån    
   Smörjolja  Aska 20   
     Spillolja 3   
     Oljefilter 0,1   
     Stålband    
     Stålrest 20   
     Absorbent 0,6   

10 

25.20 20.160 C20.1.6 Glasfiber      

   Polyester      
   Topcoat      
   Gelcoat      
   Aceton      

11 
90.420 38.210 E38.2.1 Avloppsslam 1555 Oavvattnat slam    
     Avvattnat slam    

12 90.10 37.000 E37.0.0       

13 
90.420 38.210 E38.2.1 Avloppsslam 1555 Oavvattnat slam    
     Avvattnat slam    

14 

40.51 35.110 D35.1.1 EO1  Hetvatten  El 0,6176 

   Hetvatten  Ånga  
Fjärr
v. 

0,672 

     Emulsioner 1,89   

15 

90.450 38.220 E38.2.2 Avfallsvatten      
   Emulsioner      
   Skärvätska      
   Tvättvatten      
   Skurvatten      
   Oljevatten      

16 
90.10 37.000 E37.0.0 Avfallsvatten  Slam    

   Järnsulfat      

17 
28.20 25.620 C25.6.2 Flourvätesyra      
   Salpeterssyra      
   Rostfritt      

18 

90.30 38.210 E38.2.1 Matavfall      
 38.220 E38.2.2 Trä 770     
   Slam      
   Oljejord      
   Brunnsvatten      
   Trädgård 1276     
   Kompost 3120     
   Oavvattnat slam 2005     
   Fast 35054     
   Metall 229     
   Bygg/riv 359     
   Glas 102     
   Jord/sten 6503     
   Bygg 45     

19 

5.10 03.210 A3.2.1       
 03.220 A3.2.2 Fiskfoder  Fisk    
   Powerfoam  Säckar    

   Myrsyra  Hushåll    
20 1.11 01.500 A1.5.0   Gödsel    

21 
5.10 03.210 A3.2.1 Fiskfoder 22,2 Plast    
     Brännbart    

22 

28.50 25.610 C25.6.1 Alkadiskt trä 18 Järn/metall  El 1108 
   Lösningsmedel  Brännbart  EO1 1,068 
   Färg  Färg/lack    
   Processvatt.  Sorterat    
   Diesel  Wellpapp    

23 

28.20 24.200 C24.2.0 Planplåt  Papper    

 28.410 C28.4.1 Krom  Metall    
   Nickel  Plast    
   Titan  Övrigt    
   Molybden  Spillolja    
   Salpeterssyra  Hydroxidslam    
   Flourvätesyra      
   Natronlut      
   Väteperoxid      
   Kalciumklorid      
   Natriumditlonit      

   Bläster      
   Dragolja      
   Hydraulolja      
   Smörjfett      
   Smörjolja      



 

  

   Penetrant      
   Framkallare      
   Rengörare      

24 

28.20 24.200 C24.2.0 Planplåt  Papper    
 28.410 C28.4.1   Metall    
     Plast    

     Övrigt    
     Hydroxidslam    

25 
90.10 37.000 E37.0.0 Avloppsvatten      
   Polymer      
   ALG      

26 90.10 37.000 E37.0.0 Våtslam      

27 

90.435 39.000 E39.0.0 Flytande kväve  Elektronik    
 38.120 E38.1.2   Ballast    
     Träflis    
     Behandlad jord    

     Trä    
     Returträ    
     Industriavfall    

28 

24.03 20.140 C20.1.4 Etanol  Brännbart 5,6 Ånga  
 20.590 C20.5.9 Acetaldehyd  Wellpapp 2,3 El 4,4 
   Mangan  Glas 0,1   
   Koboltacetat  Osorterat 2,3   
   Sulfonsyra  Deponi 0,9   
   Natriumhydroxid  Papper 1,5   
   Eter  Syrafast 

4,3 
  

   Sekundärsprit  Rostfritt   
   Natriumacetat  Trä 1,6   
   Ättiksyra  Ligninslurry 8,5   
   Scale 50 gel  Ligninrest 35,7   
   Desinfektion  Etylacetatrest 103   
   Skumdämpare  Ättikssyrarest    
   Bakteriestopp  Smörjfett 0,2   
   Spån  Elektronik 0,5   
   Fosforsyra  Batteri 0,1   
   Svaveldioxid  Spillolja 0,4   

   Jäst      
   Kvävgas      
   Råvatten      
   Natriumklorid      
   Beraid      
   Etylacetat      
   n-Butanol      
   Isobutanol      
   Tertiärbutanol      
   Ethomeen      

   Marlox      
   Metyletylketon      
   Metylisobutylketon      
   Metyltertiärbutyleter      
   Isopropanol      
   Färgämne      

29 

28.20 32.501 C32.5.0 Legerat stål 106 Bland 19,2 El 496 

   Rostfritt 9,5 Stål 5,9 
Fjärr
v. 

429 

   Aluminium 11 Aluminium 3,26   
   Nickelanod 1,2 Koppar    

   2-propyn-1-ol  Plast    
   Svavelsyra  Papper 0,222   
   Jäst  Brännbart 5,31   
   Järn(III)klorid  Wellpapp 2,34   
   Uniclear  Emulsioner 43,66   
   Borsyra  Slam 0,377   
   Natrriumhydroxid      
   Kaliumklorid      
   Triseal      
   Ammonium bromid      

   Saltsyra      
   Natriumvätesulfat      
   Natriumväteflourid      
   Fosforsyra      
   Ammoniumklorid      
   Ammoniumfornate      
   Myrsyra      
   Nickel      
   Natriumhydroxid      
   Propan      

   Polymer      
   Butan      
   Etanol      
   Mineralolja      
   Aminfosfat      



 

  

   Mineralolja      
   1-butanone      
   Borsyra      
   Glycerin      
   Kväve      
   Zinkditofosfat      

   Acetylen      
   Kvävemonoxid      
   Argon      

30 90.10 37.000 E37.0.0 Avloppsvatten      
31 90.10 37.000 E37.0.0 Avloppsvatten      

32 

90.100 38.320 E38.3.2       
 38.110 E38.1.1       
 28.120 E38.1.2       
 28.210 E38.2.1       

33 90.300 38.210 E38.2.1       

34 

40.90 35.100 E35.1.1 Avloppsvatten      
   Gängolja      
   Araldite      
   Rengöring      
   Kvävgas      
   Propan      
   Smörjmedel      
   Rökdetektor      
   Silikon      
   Hydraulolja      
   Kalklösare      
   Lim      
   Tätningsmedel      
   Lösningsmedel      
   Läcksökare      
   Färg/lack      
   Skärvätska      
   Ytskydd      
   Metallbearbetning      
   Antifrys      

   Avfettning      
35 40.90 35.110 C35.1.1       

36 

28.10 25.610 C25.6.1 Findip      
   Slotopas      
   Metex      
   AB47      
   Kaliumklorid      
   Borsyra      
   Svavelsyra      
   Salpeterssyra      

   Saltsyra      
   Väteperoxid      
   Natronlut      
   Diesel      

37 
40.40 35.300 C35.3.0 Eldningsolja      
   EO5      
   EO1      

38 

21.10 17.113 C17.1.1 THF  Biogas    
 20.140 C20.1.4 Barrved  Bioharts    
   Rundved  Koldioxid    
   Flis  S-etanol    

   Råvatten  Spån    
   Renat vatten  Bark    
   Väteperoxid  Vitslam    
   Syrgas  Kvistmassa    
   Kalklösare  Grus    
   Natriumhydroxid  Grönlutslam    
   Svavel  Svavelgrus    
   Ammoniak  Isolering    
   Svaveldioxid  Sten    
   Fosforsyra  Metall    

   Ättikssyra  Kabelskrot    
   Komplexbildare  Elavfall    
   P.Toulensulfonsyra  Papper    
   Jäst  Wellpapp    
   Urealösning  LDPE    
   Sulfaminsyra  Sulfatkartong    
   Salpeterssyra  Magnesiumsulfat    
   Magnesiumsulfat  Kamciumoxalat    
   Aluminiumsulfat  Brännbart    
   Polyetenoxid  Fiberfas    

   Skumdämpare  Hushåll    
   Flockmedel  Trä    
   Polymer  Färg/lack/lim    
   Natriumborhydrid  Batteri    
   Aluminiumoxid  Elektronik    



 

  

   Tillsatsmedel  Hydraulslang    
   Inhibitor  Oljefilter    
   Eldningsolja  Absorbent    
   Natriumklorid  Kemikalier    
   Mikronäringsämne  Spillolja    
   Matarvattentillsats  Oljeavskiljare    

   Dispergeringsmedel  Deponi    
   Cellulosa  Aluminiumoxid    
     Aerosoler    
     Asbest    
     Svartlut    

39 25.20 23.140 C23.1.4       

40 
20.20 16.101 C16.1.0 Timmer  Bark    
 16.102    Kutterspån    
     Sågspån    

 



 

  

Bilaga 2 

Information om material- och energiflöden inom Umeå, kartlagda utifrån erhållna 
miljörapporter från Umeå kommun respektive Länsstyrelsen i Västerbotten. Verksamheter 
vars miljörapport erhållits har numrerats (V) utan inbördes ordning. De klassificeringskoder 
som vardera verksamhet uppgetts vara operativa inom presenteras under kolumntitel ”kod”, 
där verksamhetskod i enlighet med miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251) (MPF), 
’Standard för svensk näringsgrensfördelning’ (SNI) samt ’National Activities Classification of 
Economics’ (NACE) inkluderats. Därefter redogörs det för verksamheternas råmaterial, avfall 
samt energiförbrukning, där material (typ) samt kvantitet (mängd) i ton (t) alternativt 
megawatttimme (MWh) presenteras i enskilda kolumner. I vissa fall har information 
utelämnats, då med anledning av att uppgifterna inte kunnat erhållas utifrån 
miljörapporterna alternativt censurerats på grund av sekretesskäl i enlighet med 
offentlighets- och sekretessförordningen (SFS 2009:641). 
 

V 
KOD RÅMATERIAL AVFALL ENERGI 

MPF SNI NACE TYP 
MÄNGD 

[t] 
TYP 

MÄNGD 
[t] 

TYP 
MÄNGD 
[MWh] 

1 

90.201 35.300 D35.3.0 Kalksten 2088 Slagg 22241   

 35.130 D35.3.0 Släckt kalk 255,62 Aska/sand 5979   
   Ammoniak 1237 Metall (förbränning) 1632   

   Natriumhydroxid 1,25 Utsorterad metall (VA) 240   
   Saltsyra 22,82 Trädgård 61,5   

   Järnklorid  Slam 14   
   Aktivt kol 66,6 Brännbart 733   

   Magnafloc 0,4 Blandat 2   

   Svavelgranulat 11,22 Wellpapp 3   
   TMT15 4,4 Styckeskrot 69,8   

   Jonbytarmassa 8 Kabel 560   
   Sköljmedel  Blandskrot 20,1   

   Klor 0,04 Deponi 11,3   
   Salt 13 Brännbart grov 2,5   

     Brännbart sorterat 0,4   
     Metall 6   

     Kontorspapper 561   
     Wellpapp löst 1,5   

     Flygaska+slam 7259   

     Flygaska 76   
     Gipsslurry 467   

     Slam aska 150   
     Slam Olja 3,7   

     Slam aska 12,3   
     Syra 0,028   

     Aerosoler 0,004   
     Färg 0,012   

     Lampor 0,021   
     Batterier 0,017   

     Elektronik blandat 0,903   
     Elektronik sorterat 0,015   

     Spillolja 1,8   

     Förpackningar 0,016   
     Kylmöbler 0,032   

     Oljehaltigt slam 6,2   
     Oljehaltigt slam 0,7   

     Glykolrester 0,103   
     Lysrör 0,09   

     Olje-/bränslefilter 0,078   
     Blybatterier 0,156   

     Kemikalier 0,003   
     Tensider 0,078   

     Vitvaror 0,084   

     Lågkalori 0,17   

2 

 17.123 C17.2.1 Rundved  Bark    

 20.140 C20.1.4 Rågverksflis  Slam    
   Vitlut  Rejekt    

   Svartlut  Spillvatten    
   Svaglut  Aska    

   Purate  Slagg    
   Glutaraldehyd  Grönlutsslam    

   Fennonsan R20  Fiberslam    
   Skivfilter      

   Sulfatmassa      
   Returfiber      

3 

15.350 10.910 C10.9.1 Flourerande köldmedel 0,017 Foder/spannmål  Pellets 4,513 

 01.610 A1.6.1 Spannmål  Brännbart 167 El 4,658 
   Proteiner  Slamsug 7,5 Diesel 0,084 

   Sockerfodermedel  Melass 0,32   
   Kvarnbiprodukter  Aska 14   

   Vegetabiliskt fett  Metallskrot 9,1   
   Kalk  Trä 38,5   



 

  

   Vitaminer  Oljeavskiljare 2   
   Mineralpremix  Spillolja 0,21   

   Smörjolja  Elavfall 0,02   

   Desinficering  Smörjfett 0,057   
   Melass  Förpackningar 0,209   

   Renvatten      

4 

1.10 01.471 A1.4.7 Diesel  Gödsel 1182 El 5102 

   Köldmedia 0,0121 Döda höns 40,68 Diesel  
   Foder  Emballage    

   Såpa      

5 

90.10 37.000 E37.0.0 Järnsulfat 22,71 Slam  El 657490 

   Aluminiumhydroxidklorid 10,551 Rens    
   Klor  Spillolja    

   Polymer 1,32     

6 
90.10 37.000 E37.0.0 Aluminiumsulfat 73,555 Slam  El 363014 
     Rens    

     Spillolja    

7 

90.10 37.000 E37.0.0 Järnklorid 1554 Rötslam 2500 El 3640899 

90.161 38.210 E38.2.1 Copolymer 22 Rens  Fjärrv. 929100 
   Polymer 7,5 Sand    

   Skumdämpare 0,6 Brunslam 12731   
   Luktredudering 72 Fett 1430   

     Storköksavfall 454   
     Glykol 634   

8 

15.100 10.710 C10.7.1 Motorolja  Skräpmjöl  El 10,990 
15.95   Ammoniak R717 2,68 Bröd  Fjärrv. 0,099 

   Ammoniak R404 0,0135     

   Ammoniak R407 0,004     

9 90.300 38.210 E38.2.1       

10 90.300 38.210 E38.2.1       

11 90.50 38.120 E38.1.2       

12 90.50 38.120 E38.1.2       

13 90.300 38.210 E38.2.1       

14 

90.320 38.210 E38.2.1   Absol    

90.110 38.220 E38.2.2   Länsor    
90.30     Kemikalier    

90.300         
90.40         

90.405         
90.406         

90.435         

90.50         
90.70         

15 

90.406 38.210 E38.2.1       
90.30 38.220 E38.2.2       

90.450         
90.50         

90.70         

16 

 38.320 E38.3.2 Propan 0,379 Trä 12.4 Fjärrv. 85648 

 38.312 E38.3.1 Drivmedel  Hushåll 2,314 El 99163 
 38.110 E38.1.1       

 38.120 E38.1.2       
 38.311        

17 

 38.320 E38.3.2     El 85354 

 38.110 E38.1.1     Gasol  
 38.120 E38.1.2       

 38.210 E38.2.1       

18 
 29.102 C29.1.0 Fjärrvärme      

 29.200 C29.2.0 El      
 29.320 C29.3.2 Olja      

19 
40.51 35.300 D35.3.0   Aska  El 0,504 
     Slagg    

20 

40.50 35.300 D35.3.0 Torv 75 Bioaska 152 Värme 4720 
   Olja  Slagg 14,7 El 5366 

   El  Stoftfilter    

   Biobränsle 40988,2 Slam 49,8   
   NH3 105 Olja 06   

   Släckt kalk 15,7 Oljehaltigt vatten 2,1   
   Natriumklorid  Fett 0,007   

   Tri-natriumfosfat 0,02 Spillolja 0,47   
     Glykol 0,094   

21 
40.51 35.300 D35.3.0     EO1  
       El 0,072 

22 
40.51 35.300 D35.3.0 Pellets      
   Olja      

23 40.51 35.300 D3.3.0 EO1      

24 
40.51 35.300 D35.3.0 Olja      
   EO1      

25  42.110 D42.1.1 Diesel      

26 

90.435 38.210 E38.2.1       
90.110 38.220 E38.2.2       

90.161         
90.30         

90.408         
90.50         

90.70         

27 40.95 35.110 D35.1.1       

28  28.220 C28.2.2       



 

  

29 

24.45 23.999 C23.9.9 Bitum  Provtagningsdunk  El  
   Nafta  Plåt    

   Eldningsolja  Hushåll    

     Metall    

30  25.610 C25.6.1 Gasol 58 Pyrolaska 22   

31 

 16.101 C16.1.0 Oxygen  Slam 3   
 8.110 E38.1.1 Acetylen  Oljeavskiljare 2,64   

   Arcal L50  Aerosoler 0,7   

   Kväve  Oljefilter 0,46   
   Gasol      

   Diesel      
   Fettmedel      

   Smörjmedel      

32 

 16.101 C16.1.0 Trä  Alkalisk avfettning    

 16.102  Sågkedjeolja  Olje-/bränslefilter    
   Motorolja  Aerosoler    

   Hydraulolja      
   Fetter 0,342     

   Sågbandsolja      

   Aerosoler      

33 

10.11 08.920 B8.9.2       

10.50 08.120 B8.1.2       
26.150 23.200 C23.2.0       

90.110 38.210 E38.2.1       
19.141         

90.30         

34 
10.20 08.120 B8.1.2 Absol      

10.50   Petroleumprodukt      
   Olja      

35 
10.20 08.120 B8.1.2       
10.50         

36 

 10.519 C10.5.1 Mjölk  Rötslam  Elpanna  

 10.511  Bär  Brännbart  Biogas  
   Frukt  Industrislam  Olja  

   Acetylen  Trä  Fjärrv.  
   Aerosoler  Oljehaltigt slam    

   Alusol  Oljehaltigt grus    
   Citronsyra  Aerosoler    

   Eldningsolja  Kemikalier    
   Glycerin  Peroxider    

   Kaustisk soda  Spillolja    
   Lacknafta      

   Kopparsulfat pentahydrat      

   Kreatin monohydrat      
   Natriumhydroxid      

   Natriumhypoklorit      
   Olja      

   Etanol      
   Saltsyra      

37 
20.20 16.101 C16.1.0       
 16.102        
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