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Bruttolista

Kostnadsreduktion
•Möjlighet att nyttja
spillenergi / reducera
resurskostnader
•Minskade
transportkostnader
•Minskade kostnader för
investeringar & drift
•Kostnadsminskning av
avfallsmängd

Bättre produkter
och tjänster
•Lockar innovationer &
cleantech, både
idégenerering och
implementering
•Förbättrad service /
minskade
servicekostnader
•Engagerad omgivning,
samarbetsklimat - t.ex.
närhet till 2,5
Universitet i
Malmöregionen,
innovativt energibolag

Ökad
marknadsstabilitet
•Möjlighet att sälja
spillflöden, ny inkomst
•Minskad exponering för
marknadsvolatilitet =
mer stabil arbetsmiljö
tack vare stabila
restflöden,
försörjningssäkerhet
•Skapar fler
marknadsmöjligheter /
reducera flaskhals för
affärsexpansion
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Riskreduktion
•Bättre koll på
avfallsmängder /
Föroreningskontroll
•Befintligt utbyggd
infrastruktur

Värdeskapande
•Grön profil –
varumärkesbyggande
•Skapar värde för en
bredare uppsättning
lokala/regionala aktörer
•Annan typ av
samverkan – både
hårda och mjuka
värden. T.ex. logistik,
avfall, VA, vattenfrågor,
gemensam restaurang,
lånecyklar, gemensamt
gym etc.
•Skapar fler
arbetstillfällen /
förbättrar lokal
skattebas
•Attraktiv arbetsplats
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