
Dialogmøde for erhvervslivet 2022  
Herlev Medborgerhus, Herlevgårdsvej 18

15. november kl. 15.00-18.00 
Efterfølgende middag. Vidensbazar fra 14.30

Hvordan bliver grønne ambitioner til konkrete handlinger? 
Det sætter vi spot på til årets dialogmøde for erhvervslivet, 
hvor du kan blive inspireret til konkrete tiltag og besparel-
ser i din virksomhed. Borgmester Thomas Gyldal Petersen 
vil give en status på kommunens grønne handlinger og am-
bitionerne for fremtiden. Vi skal også uddele både Herlev 
Erhvervspris og Grøn Erhvervspris.

Der vil være god mulighed for at netværke med andre lokale 
virksomheder på tværs af brancher, ligesom du kan høre om 
tilbud til din virksomhed indenfor grøn omstilling, energibe-
sparelser, rekruttering af arbejdskraft, affaldssortering og 
meget mere. Traditionen tro afsluttes dagen med en hyg-
gelig middag.

til konkret handling
Fra grønne ambitioner



14.30  Ankomst og vidensbazar
Hør om tilbud til din virksomhed fra:

• Econet: Sortering af erhvervsaffald – bliv klogere på de nye regler.

• Erhvervshus Hovedstaden: Programmer og sparring til din virksomheds udvikling.

• Teknologisk Institut: Innovative projekter og tilbud til virksomheder 

• Copenhagen Capacity: Tilbud til udenlandske virksomheder og rekruttering af international ar-
bejdskraft.

• Kommunens Jobcenter: Hjælp til rekruttering

15.00  Velkommen
Dagens ordstyrer Birgitte Steenstrup Berchtold, chefkonsulent i Herlev Kommune, byder velkommen. 

15.05 Fra grønne ambitioner til konkret handling 
Tale ved borgmester Thomas Gyldal Petersen.

15.20 Hvordan bliver Herlev klimaneutral i senest 2050? 
Hør om Klimahandleplan for Herlev Kommune 
v. Birgitte Steenstrup Berchtold, chefkonsulent, Herlev Kommune.

15.30 Bliv inspireret til grønne tiltag i din virksomhed 

• Energispareprojekter: Hør om grønne initiativer hos Wihlborgs og hvordan midler fra Er-
hvervspuljen har været med til at sætte gang i energispareprojekter i virksomhedens ejendomme.  
v. Mikkel Willard, Projektleder for Energi og Miljø, Wihlborgs.

• Affaldssortering: Den 1. januar 2023 træder nye krav til virksomheders affaldssortering i 
kraft. Hør om erfaringer fra et projekt om affaldssortering hos virksomheder i Herlev.   
v. Dan Boding-Jensen, CEO hos Econet og lokale virksomheder.

16.10  Pause og vidensbazar

16:40 Lokale virksomheder har mindsket madspild med 29% - hør hvordan
Hør mere om hvordan lokale virksomheder har reduceret madspild ved hjælp af et digitalt mad-
spildssystem. 
v. Nichlas Saul, Co-Founder hos FoodOp og Jesper Dillon direktør hos Shark House. 

17:00  Hør hvordan Erhvervshus Hovedstaden kan hjælpe din virksomhed i en mere bæ-
redygtig retning 
Bliv klogere på tilbud fra erhvervshuset og hør om konkrete erfaringer fra Herlev-virksomheden 
SassyLAB.dk.
v. Flemming Troelsen, konsulentchef hos Erhvervshus Hovedstaden og Thomas Frederiksen, SassyL-
AB.dk.

17:20 Udviklingsplan for erhvervskvarteret
Hør om planerne for erhvervskvarteret, som de kommende år skal gennemgå en transformation til 
blandet bolig- og erhvervsområde. 
v. Tanja Breth Clausen, Byplanlægger hos Herlev Kommune.

17.40 Grøn Erhvervspris 2022

17.50 Herlev Erhvervspris 2022 

18.00  Afslutning og middag

Program


