DAKOFAs ”CØ-CAMP 2016”
Tirsdag den 22. november 2016
DAKOFAs ”CØ-CAMP 2016” har til formål at få formuleret en række anbefalinger til Folketinget,
ministre og andre beslutningstagere med henblik på at fremme den cirkulære dagsorden i
Danmark. Det vil ske via en proces med ca. 35 særligt inviterede repræsentanter fra de sektorer og
erhvervsgrene, som må betragtes som værende afgørende for, at fremtidens cirkulære initiativer
kommer til at stå mål med de behov, der måtte opstå i en verden, hvor der forventes et massivt
øget pres på naturens ressourcer. Som et forholdsvis råvarefattigt land er det afgørende, at vi
bliver smarte til at udvikle nye forretningsmodeller indenfor eksempelvis deleøkonomi,
industrielle symbioser samt recirkulation af såvel materialer som produkter. Det overordnede
formål er således at sikre fundamentet for en grøn vækst – herunder virksomhedernes
konkurrenceevne - til gavn for såvel velstand som velfærd i fremtidens Danmark.
”CØ-CAMP 2016” vil finde sted i B!NGS konferencesal, Vesterbrogade 149, 1620 København V.,
tirsdag den 22. november 2016 fra kl. 09.30 til kl. 16.30, hvorefter Campens deltagere bydes på
middag på en nærliggende restaurant. Arrangementet er gratis at deltage i og deltagelse kan kun
ske efter invitation fra DAKOFA.
PROGRAM
09.00-09.30 Registrering og morgenkaffe
09.30-09.45 Velkomst og introduktion til dagens CØ-CAMP
v/direktør Ole Morten Petersen, DAKOFA
09.45-10.10 Vinderstrategier inden for den cirkulære økonomi
v/Kristoffer Hvidsteen, Accenture
10.10-10.35 Regeringens nye Advisory Board for Cirkulær Økonomi i Danmark
v/bestyrelsesformand Flemming Besenbacher, Carlsberg A/S og Carlsbergfondet
(desuden formand for miljøministerens ”Advisory Board” om CØ)
10.35-12.30 Workshops i grupperne (del 1)
o
o
o
o

Gr 1: Deleøkonomi
Gr 2: Genbrug og reparation
Gr 3: Industrielle symbioser
Gr 4: Sekundære råvarer

12.30-13.15

Frokost

13.15-14.00

Første udkast til anbefalinger fremlægges for et refleksionspanel bestående af:
 Kontorchef Nis Christensen, Miljøstyrelsen
 Teamleder Dorte Vigsø, Erhvervsstyrelsen
 Marie Kring, Byggestyrelsen (tbc)

14.00-15.00

Workshop i grupperne (del 2)

15.00-15.30

Pause

15.30-15.45

Regeringens visioner for Cirkulær Økonomi
v/Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen

15.45-16.15

Ministeren modtager anbefalinger fra CAMP-grupperne

16.15-16.30

Afrunding og det videre forløb
v/direktør Ole Morten Petersen, DAKOFA

16.30-17.00

Fernisering af CAMP’ens visuelle resultater

17.30

Middag for CAMP-deltagerne på en nærliggende restaurant

