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Energistyrelsen, Dansk Erhverv, Det Økologiske Råd,  
Energiforum Danmark og KTC inviterer kommuner og  
erhvervsliv til konference om grøn vækst og 
energieffektivitet.   

Energieffektivitet i små og mellemstore virksomheder skaber 
arbejdspladser, konkurrencefordele og klimaforbedringer. 
Kommunerne kan bidrage til denne grønne vækst ved at sætte 
fokus på energieffektivisering hos de lokale virksomheder. 
Men hvordan organiserer man denne indsats, og hvilken rolle 
skal kommunen spille? Og hvordan kan små og mellemstore  
virksomheder udnytte de mange muligheder, der ligger i  
energieffektivisering og grøn vækst? Kom og hør om erfaringer 
fra forskellige indsatser, projekter og modeller. Du vil på dagen 
opleve spændende præsentationer og debat, og kan tage hjem 
med nye ideer og kontakter til at lade dig inspirere af.

KONFERENCE 
Grøn vækst i kommunerne og 
energieffektivitet i virksomhederne 

Konferencen er henvendt til politikere, ledere og nøglemedarbejdere i kommuner 
og erhvervscentre samt ledere og medarbejdere i små og mellemstore virksomheder.



09.00 Registrering og morgenbrød

09.30 Velkomst 

09.40 Åbning af konferencen 
Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt

10.00 Små og mellemstore virksomheder kan spare energi – barrierer, potentialer og løsninger
Fuldmægtig og antroprolog Thore Stenfeldt, Energisparesekretariatet, Energistyrelsen

10.30 Sådan matcher kommunerne deres tilbud med erhvervslivets behov
Energipolitisk fagchef Søren Büchmann Petersen, Dansk Erhverv

11.00 Pause og networking

11.20 Hvorfor og hvordan støtter EU’s Regionalfond, at små og mellemstore virksomheder  
forbedrer deres ressourceeffektivitet?
Programchef Lone Rosen, Erhvervsstyrelsen

11.40 COOP skal spare 20% på energien, men hvordan motiverer man 1.200 butikker og  
40.000 medarbejdere til at spare? 
Projektleder i energiledelse, Kira Toft Schmidt, COOP 

12.00 Frokost 

13.00 Er tiden inde til alternative finansieringsmodeller? 
INDLÆG 1:  Nye forretningsmodeller der kan bane vejen for den grønne omstilling   

Troels Hartung, Transition (tidl. Energistyrelsen)

INDLÆG 2:  ESCO for virksomheder: Erfaringer og ideer  
Direktør Lars Nielsen, Siemens

13.45 Projekter på tværs – hvordan regionale projekter og kommunalt samarbejde skaber resultater
INDLÆG 1:  Sådan opnås samspil mellem energibesparelser, innovation og vækst  

Forretningschef Mogens Michael Møller, MiljøForum Fyn

INDLÆG 2:  GATE 21 – Grøn vækst gennem partnerskab mellem kommuner, virksomheder og 
videninstitutioner   
Direktør Poul Erik Lauridsen, Gate 21

14.30 Kaffepause og networking

15.00 Paneldebat: Energieffektivitet og grøn vækst i kommunerne
Paneldeltagere 
· Formand for KTC’s faggruppe for klima, energi og ressourcer Michael Damm 
· Energipolitisk fagchef Søren Büchmann Petersen, Dansk Erhverv 
· Direktør Lars Nielsen, Siemens 
· Direktør Poul Erik Lauridsen, Gate 21 
· Forretningschef Mogens Michael Møller, MiljøForum Fyn

Ordstyrer 
· Sekretariatsleder Dorte Nørregaard Larsen, Energiforum Danmark

15.50 Afrunding 
Opsamling på dagen

16.00 Afslutning

Program for dagen


