
Sydsvenska Handelskammaren, Länsstyrelsen Skåne och Malmö stad 
bjuder in till en heldagskonferens den 24 april om Legala förutsättningar 
för cirkulära affärsmodeller – möjligheter och utmaningar.

Arrangemanget är en del av bland annat Vinnovaprojektet  
www.deladenergi.se

Under konferensen kommer skånska företag att presentera olika af-
färsmodeller och dessa kommenteras av två erfarna miljöjurister utifrån 
miljölagstiftningens krav och tillämpning. Bland annat kommer avfallsbe-
greppet, kommunala avfallsmonopolet och miljötillståndens rättskraft att 
analyseras vad avser relevant affärsmodell.

”Cirkulära affärsmodeller och industriell symbios är en viktig möjlighet för 
Sverige att ta steget in i en biobaserad ekonomi och förverkliga visionen 
om det fossilfria välfärdslandet. Det är bra för jobben och tillväxten sam-
tidigt som vi kommer till rätta med några av våra största utmaningar på 
klimat- och miljöområdet”.  
- Näringsdepartementet

Datum:  onsdagen den 24 april

Tid:   08.30 – 16.00

Plats:   Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö 

Transport: Mindre än 1 minuts gångväg från Malmö Centralstation  

Avgift:   1 500 kr (inklusive moms 1 875 kr)

Frågor?  Karl-Erik Grevendahl, 0706-647 858, 

  karl-erik.grevendahl@handelskammaren.com

Anmälan:  handelskammaren.com/evenemang/cirkular-ekonomi/ 

 

Sista anmälningsdag: 17 april



08.00-08.30 Registrering och mingel 

Varför cirkulärt?  
Hervé Corvellec, professor, Lunds Universitet

Cirkulär ekonomi och näringslivet  
Jenny Svärd, miljöpolicy, Svenskt Näringsliv

Mingel med förfriskningar 

Fem affärsmodeller och dess miljörättsliga utmaningar

Inledning – de fem cirkulära affärsmodellerna

Produkt som tjänst 
Tomas Haglund-Flemström, Accenture

12.00-13.00 Varm vegetarisk lunch

Summering, diskussion och presentation av lunchen

16.00  Avslutning och summering

Fem affärsmodeller och dess miljörättsliga utmaningar (forts.)

Delningsplattformar 
Carl Zide, head of Loop Rocks, Loop Rocks

Cirkulära resurser och leveranskedjor 
Sara Paulsson, ansvarig samhällsrelationer, IKEA Sverige

Från återvunnen källa, via oss, mot ny plastdetalj – en mer  
spiralliknande ekonomi? 
Fredrik Holst, produktchef, Rondo Plast

Mingel med förfriskningar 

Förlänga produktlivscykeln/livslängden 
André Zandelin, Accus

Vår resa mot Cirkulära IKEA. Vilka styrmedel behövs? 

Arrangörer: Malmö Stad, Handelskammaren samt Länsstyrelsen Skåne 

Moderatorer: Andrea Hjärne, VA SYD samt Erica Nobel, Advokatfirman Delphi

08.30  Välkomna!  


