
Informationsmøde

Erhverv

29. november 2021

DI Sydsjælland, Business Faxe og Faxe Kommune



Program

19.00-19.15: Klima-, miljø- og naturpolitik, DK2020-klimaplan og lokal erhvervsvenlighed – v/Poul Jensen, 
Faxe Kommune

19.15-19.50: Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark – v/Mette Larsen, Netværk for 
Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark

19.50-20.30: Hvordan kan erhvervslivet bidrage til den grønne omstilling – v/Rikke Lysberg Bernbom, 
Dansk Industri

20.30-20.45: Pause

20.45-20.55: DI Sydsjælland – v/Klaus Rønholt, DI Sydsjælland

20.55-21.15: Faxe Kalk – v/Klaus Rønholt, Faxe Kalk

21.15-21.55: Royal Unibrew – v/Henriette Hanne Øllgaard, Royal Unibrew

21.55-22.00: Afrunding – v/Poul Jensen, Faxe Kommune  



Baggrund for møde

Klima-, miljø- og naturpolitik

DK2020-klimaplan

Lokal erhvervsvenlighed



Klima-, miljø- og naturpolitik

Erhverv 

Væsentlig for økonomi og arbejds-

pladser

og for bæredygtig udvikling

Afkoble økonomisk vækst fra forringelse af 
miljøet



Klima-, miljø- og naturpolitik

Indkøbspolitik

Faxe Kommune vil arbejde for at nedsætte klima- og miljøbelastninger ved,

• at bidrage til et lavere energi- og CO2-forbrug for kommunen som virksomhed,

• at fremme markedet for mere klima- og miljøvenlige produkter, tjenesteydelser og teknologier,

• at klima- og miljøgevinsten står i et rimeligt forhold til den økonomiske investering, og

• at være et godt eksempel til efterfølgelse for det øvrige samfund.

Udbudspolitik

Miljø- og klimamæssige hensyn inddrages, hvor det efter en konkret vurdering findes muligt og 
hensigtsmæssigt.

Klima-, miljø- og naturpolitik

Vi vil prioritere indkøb af produkter, som er miljømærkede (f.eks. Svanemærket og EU-Blomsten). Hvis 
miljømærkede produkter ikke er dyrere og har mindst samme kvalitet som ikke-miljømærkede 
produkter, vælger vi de miljømærkede produkter.

Revision af indkøbs- og udbudspolitik

Der formuleres en markant grøn indkøbspolitik ind i den eksisterende politik for udbud 

og indkøb.



Bæredygtig udvikling

Økonomisk – velstand og velfærd

Social – menneskelig livskvalitet

Miljømæssig – jordens ressourcer, luft, vand, natur, 
klima

Ingen definition

Hvad er mere bæredygtigt end andet?







Planet-people-prosperity



DK2020-klimaplan

Klimaplan
• reduktion af udledning af drivhusgasser

• tilpasning til klimaforandringer

Overordnede mål
• klimaneutral i 2050

• modstandsdygtighed over for klimaforandringer

Reduktion af globalt klimaaftryk 
• udledning uden for kommunens grænser



Klima

Udledning af drivhusgasser

• Energi (el- og varmeforbrug, proces): 30 %

• Transport: 33 %

• Kemiske processer: 9 %

• Landbrug: 27 %

• Affaldsdeponi, spildevand m.m.: 1 %



Lokal erhvervsvenlighed

DI-spørgsmål til virksomheder

Tilfredshed med kommunens indsats for 
bæredygtige og grønne udbud og indkøb

For at virksomhederne kan omstille sig, er det 
vigtigt, at der er en efterspørgsel på bæredygtige og 
grønne ydelser, varer og services. Som en kunde 
hos mange virksomheder, er det derfor vigtigt, at 
kommunerne vælger udbud og indkøb med krav til 
bæredygtighed.



Lokal erhvervsvenlighed

DI-spørgsmål til virksomheder

Tilfredshed med kommunale initiativer, der bidrager 
til bæredygtig omstilling i virksomheder

Kommunen kan gøre mange ting for at bidrage til at 
understøtte den bæredygtige omstilling i 
virksomhederne. Dette vil vi gerne belønne, da 
dette indikerer, at kommunen er en grøn 
erhvervsvenlig kommune. 



Lokal erhvervsvenlighed

Kommunale initiativer, der bidrager til 
bæredygtig omstilling i virksomheder

Ønsker virksomheder kommunale initiativer?

Hvilke initiativer?

På hvilke områder?

Hvilke brancher?


