
Uppstart av Händelö Eco Industrial Park – ett världsunikt bioenergikombinat
Region Östergötland, Norrköpings kommun, Cleantech Östergötland, Linköpings universitet, E.ON och Lantmännen bjuder in media
till en pressträff i Norrköping för att presentera ett nytt EU-finansierat projekt. Projektets syfte är att utveckla det världsomtalade
Händelö Eco Industrial Park i Norrköping, med det övergripande målet att skapa ett mer lönsamt och energi- och resurseffektivt
näringsliv och samhälle.

Sverige har som mål att minska nettoutsläppet av växthusgaser till noll år 2045. Det kräver bland annat att näringslivet genomför en rad åtgärder för
att bli mer resurs- och energieffektivt och att man växlar över till förnybar energi och förnybara produkter. Industriell och urban symbios är ett verktyg
för att uppnå detta. Det handlar om ett ökat samarbete mellan flera aktörer för att uppnå en ökad återvinning, återanvändning, ökad användning av
biomassa och ökad resurseffektivitet i energi- och materialflöden inom industri och samhälle för att bidra till omställningen till en cirkulär ekonomi.

Händelö Eco Industrial Park är ett kluster av industrier som bygger på tanken att utnyttja synergieffekter mellan energiföretag och processindustri,
genom att använda varandras bi- och restprodukter som råvara. Nu startar ett samarbetsprojekt på EU-nivå med syftet att utveckla Händelö Eco
Industrial Parks verksamhet ytterligare, samt paketera och sprida den kunskap och erfarenhet som byggts upp kring så kallad industriell och urban
symbios.

Det treåriga EU-projektet har som övergripande mål att skapa ett mer lönsamt och energi- och resurseffektivt näringsliv och samhälle och är ett
samarbete mellan ett stort antal aktörer i regionen. Några av deltagarna i projektet är Region Östergötland, Norrköpings kommun, Cleantech
Östergötland, Linköpings universitet samt företag som är verksamma i Händelö Eco Industrial Park − bland annat E.ON och Lantmännen
Agroetanol.

Välkommen till en pressträff där deltagande aktörer presenterar projektet närmare!

Tid: Onsdagen den 15 januari klockan 9.30-10.00 
Plats: Lantmännen Agroetanol, Hanholmsvägen 69, Norrköping 

Anmäl din närvaro till Martin Callmeryd, regional kommunikationschef på E.ON, martin.callmeryd@eon.se, telefon 0761 41 37 44.

För mer information, kontakta: 

Martin Engström, affärschef Lantmännen Agroetanol
Tel: 0733 62 72 48
E-post: martin.engstrom@lantmannen.com 

Om Lantmännen
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 25 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har
verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 45 miljarder kronor på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest
kända varumärken inom livsmedel är AXA, Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh, FINN CRISP, Korvbrödsbagarn och Hatting. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har
funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på lantmannen.se.


