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Invitation og program for Danish Soil Partnership branchemøde, torsdag den 26. februar 2015, kl. 15.00 – 18.00, Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K

Danish Soil Partnership (DSP) har været i gang i lidt over et år. Der er formuleret en strategi og en arbejdsplan, og forskellige initiativer er sat i værk.
Partnerskabet har hidtil været drevet af en udvalgt gruppe af myndigheder
og brancheorganisationer. Med udarbejdelse af CLEAN og State-of-Greens
publikation A Common Ground for Clean Soil, har vi kortlagt, hvem branchen konkret består af.
På den baggrund inviterer partnerskabet den samlede branche til møde om
Danish Soil Partnerships strategi, og hvorledes den er udmøntet i en række
målsætninger og aktiviteter. På mødet vil der være et særligt fokus på Kina
og de foreløbige resultater og muligheder, der er i den forbindelse. Strategien er tilgængelig på hjemmesiden.
Finansieringen af DSP er to-årig og udløber ved udgangen af 2015. Vi skal
derfor også påbegynde en diskussion af, hvordan partnerskabet skal finansieres og organisere sig fremadrettet.
Målgruppen for mødet er folk i virksomheder og vidensinstitutioner med
beslutningskompetence, der er beskæftiget med markedsføring og salg.
Mødet er gratis. Tilmelding sendes til sim@regioner.dk med angivelse af
navn, stilling og det firma i kommer fra – senest den 24. februar.
DSP samlede arbejdsprogram, strategi og de øvrige publikationer, der er
udarbejdet for branchen i løbet af partnerskabet, vil være tilgængelige på
mødet.

Program

Side 2

15.00

Velkomst ved Miljøstyrelsen

15.00 -15.15

DSP’s strategi, vision, mission og målsætninger
Kristian Johnsen, formand for DSP og vicedirektør i Center for
Regional Udvikling, Region Hovedstaden

15.15 - 15.30

Hvorfor går Miljøstyrelsen ind i partnerskabet?
Søren Buch Svenningsen, kontorchef

15.30 - 15.45

Hvem er vi? – et brancheoverblik
NN, CLEAN/ State-of-green

15.45 – 16.00

Pause

16.00 – 16.10

Region Hovedstadens og Jiangsu Provinsens i Kinas samarbejdsaftale
Mads Terkelsen, Udviklingschef, grundvandsafdelingen, Region Hovedstaden

16.10 – 16.20

Technological Cooperation Center, Bycirklen og Byen Wuxi’s
samarbejdsaftale
Anders Agger, kommunaldirektør, Ballerup Kommune

16.20 -16.30

Projektet om Wuxi Coking Plant og muligheder fremover
John Ulrik Bastrup, projektchef, GEO

16.30 -16.45

Spørgsmål til Kina aktiviteter

16.45 -17.00

Pause

17.00 – 17.20

Efterspørgselsbaseret innovation
Morten Sørensen, Enhedschef, Videncenter for Miljø og Ressourcer

17.20 – 18.00

Debat om den fremtidige organisation og afrunding
Kristian Johnsen, formand for DSP og vicedirektør i Center for
Regional Udvikling, Region Hovedstaden

