
Har du lyst til at være med til at sætte dit præg på kommunens grønne omstillings- og ressourceoptimeringstiltag? Og vil du 
gerne møde andre af kommunens virksomheder og høre, hvordan de arbejder med den grønne agenda?  Så kom og vær 
med til erhvervspanelmødet den 26. marts.

VORES AMBITION FOR ERHVERVSPANELERNE
Rudersdal Kommune har en ambition om at være en attraktiv samarbejdspartner og brobygger for vores erhvervsliv. Derfor 
har vi som noget nyt etableret erhvervspaneler bestående af jer - de lokale virksomheder – som er inviteret til tre 
erhvervspanelmøder hen over foråret.

Den 25. februar deltog mange engagerede virksomheder i det første erhvervspanelmøde, hvor vi stillede skarpt på 
businesscasen for bæredygtig forretning. 

Det kom der en masse spændende idéer ud af – og det er en del af dem, som vi nu skal arbejde videre med på 
erhvervspanelmødet den 26. marts. Her kommer vi til at videreudvikle idéer i tre spor:

Idéspor #1: Hvordan kan vi omstille til bæredygtig energi (el, vand, varme) i min virksomhed? 
Idéspor #2: Hvordan kan vi arbejde med cirkulært brug af materialer, ressourcer og affald i min virksomhed? 
Idéspor #3:  Hvordan skaber vi flere og bedre grønne logistik- og transportmuligheder i min virksomhed?

Erhvervspanelmødet faciliteres af Tania Ellis, som er anerkendt som én af Skandinaviens førende eksperter inden for 
bæredygtig forretningsudvikling. I hvert idéspor kan du møde eksperter inden for hhv. bæredygtig energi, cirkulære 
løsninger og grøn logistik. Inden erhvervspanelmødet vil du modtage et mødeinfokit, så du har mulighed for at forberede dig 
lidt. Mødet afvikles virtuelt via Zoom. 

Efter panelmøderne vil eksperter og erhvervsaktører sørge for at kvalificere, undersøge eller teste, hvordan ideerne fra 
mødet kan realiseres. De samlede resultater af erhvervspanelarbejdet bliver formidlet inden sommerferien 2021. 

LÆS MERE OM ERHVERVSPANELERNE & TILMELD DIG MØDET DEN 26. MARTS
På www.erhvervspanel.rudersdal.dk kan du læse mere om erhvervspanelerne og tilmelde dig. Her kan du også se en 
videoreportage fra det første erhvervspanelmøde og en oversigt over virksomhedernes ideer og forslag. Du kan også finde 
inspiration til dit eget bæredygtighedsarbejde.

Vi håber, at du vil række ud til os med dine ideer, udfordringer og behov, og være med til at finde gode løsninger sammen 
med andre virksomheder i Rudersdal. Vi glæder os til et inspirerende og givende samarbejde. Hvis der er spørgsmål, så er 
du meget velkommen til at kontakte mig på 72 68 30 05 eller erhvervskonsulent Bjørn Engsig på 72 68 31 38.

Venlig hilsen

Malene Toscani

Beskæftigelses- og erhvervschef, Rudersdal Kommune

INVITATION

Sæt aftryk på erhvervsindsatsen i Rudersdal
- Deltag i erhvervspanelmøde om grøn omstilling & ressourceoptimering d. 26. marts kl. 8-11



TEMASPOR PÅ PANELMØDE OM GRØN OMSTILLING & RESSOURCEOPTIMERING

IDETEMA 1: BÆREDYGTIG EL, VAND & VARME
Hvilke muligheder er der for din virksomhed ift. at etablere løsninger inden for bæredygtig energiforsyning 
(fx solceller, varmepumper etc.)?
Hvordan kan I i din virksomhed synliggøre jeres arbejde med grønne løsninger inden for el, vand og varme?
Hvilke incitamenter kunne man give virksomheder og udlejere til at minimere energiforbrug, fx foretage 
energirenovering af bygninger i erhvervsområder?
Hvilke værktøjer eller partnere kunne hjælpe jer med fx vandmåling, varmestyring af fjernvarme, CO2-målinger, 
deling af data?
Hvilke muligheder ligger der for brug af overskudsvarme?
Hvilke andre emner ift. bæredygtig energi burde Rudersdal også tage højde for i relation til kommunens 
virksomheder – og hvordan?

IDETEMA 2: CIRKULÆRE MATERIALER, RESSOURER & AFFALD
Hvordan kan I i din virksomhed kortlægge og synliggøre jeres ressourceforbrug?
Hvordan får I i din virksomhed prioriteret jeres indsatser ift. reduktion af ressourceforbrug og korrekt/cirkulær 
genanvendelse?
Hvilke muligheder har I for at afsætte restmaterialer og indgå i cirkulære materialekredsløb?
Hvilke incitamenter, støtteordninger eller vejledning har din virksomhed brug for ift. bæredygtigt ressourceforbrug 
og div. affaldshåndtering?
Hvilke slags værktøjer eller samarbejdspartnere har I behov for, for at kunne måle på fx businesscase for grønt 
materialevalg mv?
Hvilke andre emner ift. cirkulært ressourceforbrug burde Rudersdal også tage højde for i relation til kommunens 
virksomheder?

IDETEMA 3: GRØN TRANSPORT & LOGISTIK
Hvilke grønne logistik- og transportmuligheder er der behov for i din virksomhed (fx delebiler/cykler, samkørsel, 
lån af elcykler, offentlig transport mv.)?
Hvordan kan I i din virksomhed synliggøre og understøtte jeres/medarbejdernes grønne logistik/transportvalg?
Hvilken form for support kunne Rudersdal Kommune stille til rådighed for at fremme jeres grønne logistik- og 
transportmuligheder?
Hvad skal der til for, at flere virksomheder kan og vil købe/leje/bruge el-biler?
Hvilke kørselsværktøjer kunne man stille til rådighed for at matche håndværkere med opgaver, så kørsel 
minimeres (som fx Nethire)?
Hvilke andre emner i relation til grøn omstilling generelt burde Rudersdal også tage højde for i relation til 
kommunens virksomheder – og hvordan?


