
 
 

 

 
 

HVAD KOSTER  

BÆREDYGTIGHED? 
 
13. december 2017 kl. 9.00-12.00  Berlingske Media, København K 
 
09.00 Velkomst 
 Kim Mortensen, direktør, Dansk Fjernvarme 
 
09.05 Bæredygtighedsmål – omkostning eller  

konkurrenceparameter? 
 Hvorfor skal vi have bæredygtighedsmål – og  

hvordan får vi virksomhederne med? 
 Stine Junge, Partnerskab og Privat Sektor Specialist, UNDP 
 
09.15 Hvad driver den grønne omstilling? 

Hvad betyder globale mål for den grønne omstilling 
– og hvad får vi ud af at bruge dem? 

 Anders Eldrup, bestyrelsesformand, Grøn Energi 
 

09.25 Bæredygtig erhvervspakke? 
 Regeringen har netop lanceret en erhvervspakke 

– hvor er de bæredygtige aftryk? 
Lars Christian Lilleholt, energi-, forsynings- og  

klimaminister (V) 

 
09.35 Spørgsmål 
 
09.45 Har vi råd til bæredygtigt byggeri? 

Bygninger bruger energi, men vil vi betale for, at de 
bruger mindre? Hvordan kan vi bygge bæredygtigt? 
Michael H. Nielsen, direktør, Dansk Byggeri 

 
09.55 Hvordan kan virksomheder arbejde med verdens-

mål for bæredygtighed? 
Flere danske virksomheder arbejder allerede med 
bæredygtighedsmål. Men hvordan kan de det? 
Christian Jölck, Marketing Director, ROCKWOOL Group 

 
10.05 Hvordan arbejder fødevareklyngen med verdens-

mål for bæredygtighed? 
 Hvad betyder FN's verdensmål for den danske føde-

vareklynge og hvordan kan sektoren bidrage til at nå 
bæredygtighedsmålene? 

 Karen Hækkerup, direktør, Landbrug og Fødevarer 
 
 
 

10.15 Hvad betyder bæredygtighedsmålene for investe-
ringer? 

 PKA forvalter investeringer for milliarder – og de skal 
gerne være bæredygtige. Men hvorfor kaster pensions-
selskaberne sig ind i bæredygtighed? 

 Pelle Pedersen, Head of Responsible Investment, PKA 
 
10.25 Spørgsmål 
 
10.35 Pause 
 
10.50 Bæredygtighedsmålene – hvordan får vi mest ud 

af dem? 
 Bæredygtighedsmålene er her. Hvordan får vi mest 

klima og eksport ud af dem? 
 Steen Hildebrandt, professor, Aarhus Universitet 
 
11.00 Fjernkøling – et redskab til at nå bæredygtighedsmål? 
 Køling og varme bruger energi. Samtidig er behovet 

for køling på verdensplan større end varme. Hvordan 
kan det løses bæredygtigt – og hvad er perspektiverne 
for dansk eksport? 

 Atli Benonysson, Vice President, Application & Technology, 
Heating, Danfoss 

 
11.10 Hvordan køler man en ørkenby? 

I Mekka ryger temperaturen nemt over 40 grader om 
sommeren. Rambøll fortæller om deres projekt med 
at køle ørkenbyen ned. 

 Jens O. Hansen, Global Market Director, Rambøll 
 
11.20 Spørgsmål 
 
11.30 Panel: Bæredygtighedsmål – hot or not? 
 Ida Auken (R), energiordfører og Folketingets tværpolitiske 

bæredygtighedsmålsnetværk, Ivan Nygaard, seniorforsker, 
UNEP/DTU, Hans-Martin Friis Møller, direktør, Kalundborg 
Forsyning A/S og Hanne Jersild, seniorrådgiver, klima og 
energi, WWF Danmark 

 
12.00 Kage og bobler – fejring af Dansk Fjernvarmes  

60 års jubilæum 


