
12.00   Registrering og sandwich 

12.30      Velkommen  
v. Thomas Pilegaard Madsen / Innovationsnetværket Femern Bælt  

12.35     Miljøoptimering- og ledelse – intentioner med miljøledelse 
v. Søren Jensen / Dansk Standard 

13.05      Miljøledelse set fra et brancheperspektiv 
v. Simon Stig-Gylling / Dansk Byggeri 

13.40     Hvad er myndighedernes ambitioner for miljøoptimering og miljøledelse 
v. Kurt Reitz / Region Sjælland el. kommune (Inviteret) 

13.55       Pause og netværk 

14.15      Implementering af miljøledelsessystem i hverdagen 
v. Anke Oberender / Dancert 

14.50      Case 1: Kingo Karlsen  
v. Richard Kristensen / Kingo Karlsen 

15.20     Case 2: RGS90  
v. Ebbe Naamansen / RGS90 (inviteret) 

15.50      Opsamling og spørgsmål 
v. Thomas Pilegaard Madsen / Innovationsnetværket Femern Bælt  

16.05 Tak for i dag       

 

 Vi forbeholder os ret til at ændre i programmet.                 

Invitation til 
Seminar om Miljøledelse 
En certificering i miljøledelse danner basis for en målrettet styring af forbrug, energi og råvarer. Men hvor 
store er omkostningerne reelt ved at have miljøledelse som en del af din virksomheds forretning og kan 
det betale sig? 

Kom med, når vi sætter miljøledelse under luppen og ser nærmere på både begrebet Miljøledelse, og 
også hvad det indebærer. Hvad koster det, hvordan indføres det i praksis i virksomheden, hvordan driftes 
det og hvad har virksomheder, der har indført det, fået ud af det? 

Der bliver rig mulighed for at få svar på dette og meget mere til arrangementet, som byder på oplæg fra 
relevante aktører i branchen inkl. cases fra virksomheder, der har erfaringer med Miljøledelse.     

Om arrangementet 
Arrangementet planlægges af InnoBYG i regi af Innovationsnetværk Femern Bælt, som er et samarbejde 
mellem Styrelsen for Forskning og Innovation samt Region Sjælland, Transportens Innovationsnetværk, 
CLEAN, Service Platform og InnoBYG.   

PROGRAM 

Praktiske oplysninger 
Arrangementet afholdes den 11. maj 2017, fra kl. 12-16 på Teknologisk Institut, Gregersensvej 3, 2630 Taastrup. Der er 
registrering og sandwich fra kl. 12. Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig. Husk at melde fra hvis du bli-
ver forhindret, der er no-show gebyr på kr. 300. ved udeblivelse. 

Tilmeld dig  
her   

https://www.innobyg.dk/aktiviteter/tilmeldinger/seminar-om-miljoeledelse/
https://www.innobyg.dk/aktiviteter/tilmeldinger/seminar-om-miljoeledelse/

