Skicka in din anmälan till deltag@handelskammaren.com

Miljötillståndsdagen

För mer information kontakta Karl-Erik Grevendahl
Tel. 040-690 24 04
Karl-erik.grevendahl@handelskammaren.com

2030 – Hållbar konsumtion och produktion

Sista anmälningsdag är den 24 januari

i en cirkulär ekonomi

Datum:
Tid:
Plats:
Avgift:
Övrigt:

tisdag den 30 januari 2017
08.30 – 16.00
Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö
1 500 kr (moms tillkommer)
Vänligen anmäl specialkost, vi serverar
varm vegetarisk lunch
Anmälan: Skicka in din anmälan innan den 24/1 till
deltag@handelskammaren

Cirkulär ekonomi är en vision om ett ekonomiskt system som är designat för att återskapa
resurser, om och om igen. I en cirkulär ekonomi går resurseffektivitet hand i hand med
affärsnytta med hjälp av förfinade materialflöden och innovativa affärsmodeller. Konferensen
fokuserar denna gång på hållbar konsumtion och produktion i en cirkulär ekonomi. Som
deltagare får du även en uppdatering om svensk miljölagstiftning som tar avstamp i EU.

08.30 – 09.00 Registrering och samling
Hållbar konsumtion i en cirkulär ekonomi
Per Bolund, Finansmarknads- och konsumentminister,
biträdande finansministern, medverkar via video
Med sikte på att förändra drivkrafterna
Marcus Carlsson Reich, Biträdande avdelningschef Uppdragsavdelningen
och Annica Carlsson, Handläggare Hållbarhetsenheten, Naturvårdsverket
Länsstyrelsens arbete inom Agenda 2030 – ett hållbart samhälle
Anneli Hulthén, Landshövding i Skåne
Cirkulär ekonomi för ett hållbart samhälle
Mikael Karlsson, Fil Dr, senior partner 2050
Vad kan vi vänta oss av nya avfallsregler?
Tove Andersson & Anders Linnerborg, delägare, Setterwalls Advokatbyrå

För att uppnå en hållbar konsumtion och produktion krävs mer kunskap om konsumenters
och företags beteende. Det behövs samverkan mellan näringsliv och myndigheter.
Regeringen har presenterat en strategi för hållbar konsumtion. Strategin omfattar bland
annat insatser för ökad kunskap, ekonomiska styrmedel som gör det billigare att reparera
varor, satsningar på hur vi kan använda våra resurser mer effektivt och insatser för att
förbättra informationen om företags och fonders hållbarhetsarbete. I strategin omnämns även
åtgärder som görs inom sektorsspecifika områden. Det gäller transport, livsmedel och
boende som är de sektorer som står för den största andelen av utsläppen från vår privata
konsumtion.

Mingelpaus

Under dagen får du lyssna till föredragshållare som ger en bild av det nationella och
internationella arbetet med hållbar konsumtion och produktion bland annat inom ramen för
2030-arbetet. Du får också inspiration i form av goda exempel från företag som jobbar med
frågorna. I workshopform arbetar vi med vad vi ska prioritera och hur vi kan sprida goda
exempel vidare.

12.00 – 13.00

Sedan förra Miljötillståndsdagen har Handelskammaren tagit fram en rapport om enskilda
företags erfarenhet av tillståndsprövning. Länsstyrelsen har bemött rapporten. Du får en
uppdatering av arbetet med tillståndsprövning i Dialoggruppen där rapporten diskuterats.
Konferensen har väl tilltagna mingelpass med möjlighet att träffa en blandning av personer
från näringslivet, offentlig sektor, akademi m.fl. som alla arbetar med miljömålen och Agenda
2030.

Tillsyn för en cirkulär ekonomi: den verkliga innebörden av att
förebygga avfall och minimera dess effekter.
Andrea Hjärne Dalhammar, Stadsjurist, Malmö Stad
Växtbaserat ger möjligheter
Carina Tollmar, Hållbarhetsansvarig, Oatly
GARD – Säkrare tester för hållbar produktion
Anki Malmborg Hager, vd, Senzagen
Vegetarisk lunch och mingel
Hur kan cirkulära affärsmodeller bidra till en hållbarhet konsumtion?
Matilda Jarbin, Hållbarhetschef, Godsinlösen Nordic AB
ICAs arbete med hållbar mat - nu och i framtiden
Maria Smith, Chef CR-strategi- & utveckling, ICA Sverige
Utblick – Hållbar konsumtion i det cirkulära samhället
Gunilla Carlsson, Kommunikationschef, SYSAV samt ledamot av
ISWA International Solid Waste Association
ESS – Ett grönt profilprojekt
Jenny Adholm, Hållbarhetschef, Skanska
Mingelpaus
Vilka är utmaningarna och hur arbetar vi med dessa?
Rapport från Dialoggrupp – samverkan kring tillståndsprövning
Annelie Johansson, Länstyrelsen i Skåne
och Karl-Erik Grevendahl, Handelskammaren

Moderatorer: Elisabeth Werner, Skanska Industrial Solutions AB och
Karl-Erik Grevendahl, Handelskammaren
16.00 Avslutning

Miljötillståndsdagen arrangeras av Sydsvenska Industri- och Handelskammaren
i samarbete med Länsstyrelsen i Skåne samt Sydsvenska Miljörättsföreningen.

