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 STRATEGIER  MULIGHEDER
 ERFARINGER  PRAKSIS  LØSNINGER 

CASES & ERFARINGER FRA:

PLASTINDUSTRIEN  KLS PUREPRINT  COOP   
ORKLA FOODS DANMARK  LETZ SUSHI  AAGE 
VESTERGAARD LARSEN  NESTLÉ  RAMBØLL 
MANAGEMENT CONSULTING  PLASTIC  CHANGE 
AMAGER RESSOURCE CENTER  DNV GL  SAMT 
DANSKE POLITIKERE

I SAMARBEJDE MED: PARTNERE:

KONFERENCE

https://www.relevent.dk/event_waste_resource_management
https://www.dnvgl.dk/assurance/general/om-business-assurance.html?gclid=Cj0KCQjwiYL3BRDVARIsAF9E4Ge1H4e-OH_x9lmDQ2eDCXBoJv839lHKPhzv9sIJQCMPucmZVeSQ2BAaAvYhEALw_wcB
https://ramboll.com
https://ctwatch.dk
https://fodevarewatch.dk
https://energiwatch.dk
https://medwatch.dk
https://policywatch.dk
https://agriwatch.dk
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SAMARBEJDSPARTNERE

CleantechWatch går helt tæt på miljøområdet, hvor Danmark 
med en række virksomheder og forskningsinstitutioner er 
verdensledende, når det handler om teknologi og ressourcefor-
brug. CleantechWatch dækker særligt områderne miljøteknik, 
rådgivning, ressourcer, regulering, forsyning og eksport. Og vi 
går helt tæt på virksomhedernes resultater, strategi, konkur-
rence, rammevilkår, profiler og jobskifte.

 

AgriWatch går helt tæt på dansk landbrug og dets mange un-
derleverandører med uafhængig, kritisk og fair erhvervsjournal-
istik. Vi dækker fra vores redaktion i Aarhus danske andelssel-
skaber, kvægproducenter, svineavlere og planteproducenter 
samt de følgeindustrier, der leverer foder, medicin, gødning, 
stalde, rådgivning, produktionsudstyr m.m. AgriWatch skriver 
om resultater, strategi, konkurrence, innovation og holdninger 
samt de rammer og udspil for landbruget, der kommer fra Chris-
tiansborg og fra EU.

PolicyWatch går helt tæt på dansk og europæisk erhvervspolitik 
med særlig fokus på rammevilkår for danske virksomheder. 
Med redaktion på Christiansborg og en korrespondent i Brux-
elles går vi med uafhængig, kritisk og fair journalistik helt tæt 
på de erhvervspolitiske beslutninger. PolicyWatch prioriterer 
substansen i erhvervspolitik, der har betydning for virksomhed-
erne i Danmark, og vi konfronterer topcheferne og aktørerne i 
erhvervslivet med de rammer og udspil, der kommer fra Chris-
tiansborg og EU.

MedWatch dækker life science-industrien, der ikke bare er et 
af de vigtigste områder i dansk erhvervsliv men også spiller en 
afgørende rolle for både sundhed og samfund. Vi følger op- og 
nedture i udviklingen af nye lægemidler og udstyr og dækker 
branchens jagt efter finansiering. MedWatch skriver om den 
lovgivning, der sætter rammerne for at drive life science-virk-
somhed i Danmark og går tæt på internationale tendenser i 
industrien.

FødevareWatch dækker den danske føde- og drikkevare-
branche, som er blandt de største og vigtigste sektorer i dansk 
erhvervsliv med afgørende indflydelse for fremtidens vækst og 
arbejdspladser. FødevareWatch leverer uafhængig, kritisk og 
fair journalistik om føde- og drikkevareproduktion men også om 
handlen i dagligvaresektoren og den stadig større foodservice 
sektor. FødevareWatch dækker de store børsnoterede nationale 
og internationale selskaber og er med, når nye startups får 
investeringer, og når trends og tendenser flytter forbrugere og 
indkøbere i helt nye retninger.
 

EnergiWatch dækker energiselskaber, olie og gas, renewables, 
cleantech og sektorens rammevilkår. Branchen er udpeget som 
et af de områder, som Danmark skal leve af i fremtiden. Ud 
over økonomisk vækst spiller innovationen i branchen også en 
afgørende rolle for fremtidens globale bæredygtighed, som vil 
definere energisektoren både nationalt og globalt i fremtiden.

PARTNERE

Rambøll Management Consulting er en af landets førende råd-
givere inden for bæredygtighed, cirkulær økonomi, plast og 
plastaffald. Rambøll Management Consulting arbejder med 
kortlægning af plastens værdikæde i forskellige brancher, 
herunder fødevarebranchen, samt rådgiver om, hvordan plast 
i øget grad kan genbruges og genanvendes og dermed indgå i 
cirkulære kredsløb.

Som et af verdens førende certificeringsorganer hjælper DNV GL 
virksomheder på tværs af mange brancher, herunder fødevare-
branchen, med sikkerhed & kvalitet, miljøstyring, supply chain 
management og bæredygtighed. DNV GLs arbejde med nye 
digitale teknologier har et særligt fokus på product lifecycle 
management, herunder recycling og effektiv ressource manage-
ment – gennem samarbejde med både nationale og interna-
tionale spillere har DNV GL målrettet dette til også at omfatte 
recycling af plastik - opsamlet i verdens have.

https://www.dnvgl.dk/assurance/general/om-business-assurance.html?gclid=Cj0KCQjwiYL3BRDVARIsAF9E4Ge1H4e-OH_x9lmDQ2eDCXBoJv839lHKPhzv9sIJQCMPucmZVeSQ2BAaAvYhEALw_wcB
https://ramboll.com
https://cleanwatch.dk
https://fodevarewatch.dk
https://energiwatch.dk
https://medwatch.dk
https://policywatch.dk
https://agriwatch.dk
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TALERLISTE
Moderator: 

Søren Boas Springborg, nyhedschef WatchMedier

 Benita Kidmose Rytz  
Market Manager 
Climate Change & Sustainability  
Rambøll Management Consulting 

 Franz Cuculiza 
Adm. direktør 
Aage Vestergaard Larsen

 Jacob Hartvig SImonsen 
Direktør 
Amager Ressource Center

 Christina Busk 
Miljøpolitisk chef 
Plastindustrien

 Kasper Larsen  
Kommerciel Direktør 
KLS PurePrint

 Alice Grotkjær Jensen 
Procurement Manager  
Head of Sustainable Packaging 
Orkla Foods Danmark 

 Mathias Hvam  
Ansvarlig for cirkulær økonomi  
Coop CSR

 Anders Barsøe  
CEO 
Letz Sushi

 Birgitte Krenk 
Nordic Sustainability Manager 
Nestlé

 Louise Lerche-Gredal  
CEO 
Plastic Change

 Tommy Ahlers
  MF 

Venstre, klimaordfører

 Kåre Weng  
Sales Manager 
DNV GL Business Assurance Denmark 

 Anemette Hansen
 Global Food Business Development Manager 

DNV GL Digital Assurance & Supply Chain



PROGRAM

08.30-09.00	 ANKOMST	&	REGISTRERING
Morgenkaffe 

09.00-09.05	 ÅBNING	AF	KONFERENCEN

Relevent

09.05-09.10	 INTRODUKTION	TIL	KONFERENCEN
Moderator: Søren Boas Springborg, nyhedschef,  
WatchMedier 

09.10-09.35	 PLASTMÆNGDER	OG	POTENTIALET	FOR	GEN-
BRUG	OG	GENANVENDELSE
Rambøll sætter de overordnede rammer for  
dagens fokus på plast og emballage
• Overordnede trends for plast og plastembal- 

lage i fødevarebranchen, restaurationsbran-
chen og detailbranchen

• Plastmængderne i de ovennævnte brancher
• Potentialet for genbrug og genanvendelse i 

brancherne

Benita Kidmose Rytz, Market Manager,  
Climate Change & Sustainability, 
Rambøll Management Consulting

09.35-10.10	 TALERPANEL/DIALOG	OM	PLASTEMBALLAGENS	
MANGE	VINKLER	–	HVAD	ER	OP	OG	NED?	
Moderator tager en dialog med talerpanelet om:
• Hvad skal der til for at sikre mere bæredygtige 

emballager, f.eks. i forhold til design, uddan-
nelse, viden, afgifter, lovgivning ect.

• Hvordan kommer virksomheder videre på re-
jsen mod mindre plastaffald og mere genbrug 
og genanvendelse?

• Hvilke handlemuligheder er der for virksom-
hederne?

• Hvilke emballagematerialer er de mest bære- 
dygtige? 

Panelet består af:
Christina Busk, Miljøpolitisk chef, Plastindustrien
Franz Cuculiza, adm. direktør, Aage Vestergaard 
Larsen 
Jacob Hartvig Simonsen, direktør, Amager Res-
source Center 

10.10-10.25	 KORT	PAUSE	

10.25-11.00	 VÆRDIKÆDEN	OG	DEN	BÆREDYGTIGE	EMBAL-
LAGE	
• Cradle-to-Cradle
• Ændret forretningsmodel – større samarbejde i 

værdikæden
• Samarbejde med kunden
• Anbefalinger og facts til kombinationen af plast 

og pap i emballagen
• Hvordan kan man lukke kredsløbet så embal-

lage ikke bliver til affald og nye forretningsmo-
deller omkring dette?

• Konkrete cases fra fødevarebranchen

Kasper Larsen, Kommerciel Direktør,  
KLS PurePrint

11.00	-11.35	 ORKLA	FOODS’	INTEGRATION	AF	BÆREDYG-
TIGHED	I	PRODUKTEMBALLAGE
Hør erfaringerne fra en af de førende leverandører 
af en række kendte mærkevarer til bl.a. dagligvare-
handlen, apoteker og bagerisektoren.    
• Hvordan navigerer Orkla Foods i et marked med 

større krav til genbrug og genanvendelse af 
emballage? 

• Hvilken betydning har det for udviklingen af 
virksomhedens produkter og emballager?

• Hør om virksomhedens emballagestrategi, 
konkrete mål og resultater.

Alice Grotkjær Jensen, Procurement Manager/
Head of Sustainable Packaging, Orkla Foods 
Danmark  

11.35-12.15	 COOPS	TILGANG	TIL	EMBALLAGEOMRÅDET	-	
HVOR	ER	VI	PÅ	REJSEN	LIGE	NU?
Hør erfaringerne fra Coop om HVORDAN de har:
• Arbejdet med udviklingen af en klar strategi 

for at omstille sig til verdens mest bæredygtige 
emballage

• Hvordan har Coop samarbejdet med f.eks. 
leverandører og andre i værdikæden?

• Hvad betyder et kommende producentansvar 
for Coop?

Mathias Hvam, Ansvarlig for cirkulær økonomi, 
Coop CSR

12.15-13.15	 FROKOST

13.15-13.55	 IMPLEMENTERING	AF	ET	BIONEDBRYDELIGT	
EMBALLAGE	
Hos Letz Sushi har et bionedbrydeligt emballage 
længe været undervejs, og i 2020 lanceres det. 
Hør om erfaringerne og hvordan virksomheden har 
håndteret udfordringerne undervejs. 
• De strategiske overvejelser og svære 

beslutninger 
• Processen – step by step, hvad kræver denne 

omlægning?
• Processens påvirkning for forretningen og 

virksomhedens værdikæde?
• Overvejelser om fordele og ulemper ved bio-

nedbrydeligt emballage
• Learnings – do’s & don’ts 

Anders Barsøe, CEO, Letz Sushi
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13.55-14.30			VEJEN	TIL	CIRKULÆR	ØKONOMI	HOS	NESTLÉ	-	
EMBALLAGEPROJEKTER	OG	PARTNERSKABER	
Hør erfaringerne fra en af verdens største fødevare- 
producenter, Nestlé, med brands som f.eks. Nes-
café, Smarties, Oscar Bouillon, S. Pellegrino under 
sig. Hør hvordan virksomheden arbejder med den 
grønne omstilling:   
• Beslutning og strategi mod en grøn omstilling
• Målsætninger og fokusområder
• Interne emballageprojekter, Reducere, genbru-

ge og genanvende
• Forskning i nye materialer
• Alternative løsninger til at substituere pakke-

materialer
• Partnerskab er nødvendigt

Birgitte Krenk, Nordic Sustainability Manager, 
Nestlé

	14.30-15.00			PAUSE	OG	NETWORKING

15.00-15.30	 GENANVENDELSE	ER	GODT	MEN	HVAD	KAN	VI	
MERE	GØRE?
Vi skal have den gamle mælkeflaske på trappen 
tilbage, eller i hvert fald principperne derfra.
• Hvilke genbrugssystemer findes der derude?
• Re-design emballagen
• Best practice fra udlandet

Louise Lerche-Gredal, CEO, Plastic Change

15.30-16.10			HVORDAN	KAN	NYE	DIGITALE	TEKNOLOGIER	
FREMME	EN	MERE	CIRKULÆR	RESSOURCEMOD-
EL?
Hør hvordan du kan transformere din virksomhed 
ind i en cirkulær ressourcemodel ift. genanven-
delse af plast. DNV GL arbejder globalt for at sikre 
en bæredygtig udvikling, og har i maj 2020 udgiv-
et markedets første standard for genanvendelse af 
plastik opsamlet i verdens have – et samarbejde 
med The Ocean Cleanup. Hør om partnerskabet, 

den nye ”Chain of Custody Standard” og hvordan 
nye teknologier gør det muligt for virksomheder 
at dokumentere deres arbejde hen mod en mere 
cirkulær ressourcemodel, herunder
• Hvilke digitale værktøjer findes til at engagere 

kunder og skabe tillid i markedet ift. en mere 
cirkulær ressourcemodel?

• Kravene til at skabe og vedligeholde et spor-
barhedssystem for genanvendt plastik

• Dokumentation ift. at det er genanvendt plast
• Hvad skal der til for at verificere virksomheden?

Kåre Weng, Sales Manager, DNV GL Business 
Assurance Denmark 

Anemette Hansen, Global Food Business Devel-
opment Manager, DNV GL Digital Assurance & 
Supply Chain

	

 16.10-16.50	 POLITISK	DEBAT	OG	SAMTALE	
Få den politiske vinkel på, hvordan vi løser ud-
fordringerne med plast og emballage. Hvad kan 
politikerne gøre? Bidrag med dine input til de-
batten, om f.eks. jeres udfordringer og hvad du 
mener politikerne bør gøre.

	 DELTAGERE	I	DEBATTEN:
Tommy Ahlers, MF, Venstre, klimaordfører
Christina Busk, Miljøpolitisk chef, Plastindustrien
Anders Barsøe, CEO, Letz Sushi

16.50-17.00	 OPSAMLING	&	SPØRGSMÅL	–	TAK	FOR	I	DAG



KONFERENCEPRIS:	

TILMELDING SENEST 19. JUNI 2020	

4.495,- DKK (EKSKL. MOMS) 

TILMELDING EFTER 19. JUNI 2020

4.995,- DKK (EKSKL. MOMS)

START-UPS kan deltage til særpris, kontakt os på info@relev-
ent.dk for nærmere information

Ved SAMTIDIG tilmelding af 3 personer fra samme virksomhed 
betales kun for 2 personers deltagelse.

Materiale vedr. indlæg & forplejning inkluderet i konferen-
ceprisen.

Rabatter kan ikke kombineres 

HVOR

Charlottehaven, Hjørringgade 12C, 2100 København Ø, telefon 
+45 3527 1500

HVORNÅR

Tirsdag den 8. spetember 2020 kl. 09.00-17.00

HVORDAN	

Tilmelding på www.relevent.dk, via tilmelding@relevent.dk eller 
på telefon +45 2830 5445 eller +45 4195 1429

Afmelding på info@relevent.dk. 

Ved afmelding indtil 14 dage før konferencen tilbageholdes et 
gebyr på 10%.*  

Ved afmelding mindre end 14 dage før tilbageholdes 50%. 

Senere end 2 hverdage før konferencen betales den fulde pris.

Undgå afmeldingsgebyr – kontakt os hvis du ønsker at sende en 
kollega i stedet.
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*FORTRYDELSESRET - på grund af CORONA situationen er det 
muligt at afmelde sig konferencen indtil 14 dage før afholdelse 
UDEN afmeldingsgebyr.

mailto:nfo%40relevent.dk?subject=start-up%20info
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http://www.relevent.dk
mailto:tilmelding%40relevent.dk?subject=Tilmelding
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