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Välkommen till konferensen

Landskrona i världen – Industrins miljöfrågor igår, idag och i morgon
Miljönämnden i Landskrona genomför denna konferens
inom ramen för kommunens 600-års jubileum.
Landskrona har alltid varit en betydande industristad och
dess utveckling utgör också en god spegelbild av synen
på industrins miljöarbete. Från reglering av punktutsläpp
ligger fokus idag allt mer på de produkter som tillverkas
och den ökande konsumtionen. Konferensen belyser
denna förändringsprocess, med exempel från Landskrona.
Under en 10-årsperiod från slutet av 1980-talet kom
Landskrona att stå i fokus för förändrad syn på industriellt miljöarbete. Från att ha betraktats som något
ofrånkomligt kostbart visade många Landskronaföretag
exempel på hur minskad miljöpåverkan genom förebyggande arbete kunde stärka deras konkurrenskraft. ”I
Landskrona blir miljöarbetet lönsamt”, proklamerades
i en special-bilaga av tidningen Ny Teknik. Detta var
resultatet av ett forskningsprojekt initierat av Stiftelsen
TEM vid Lunds Universitet. Med ett finare ord kan det
hävdas att projektet medverkade till ett paradigmskifte
i synen på industriellt miljöarbete.
Ett 10-tal företag deltog i Landskronaprojektet och skapade förebilder som satte staden på den internationella
miljökartan. Greenpeace skrev spaltmeter om resultaten
och ett otal s.k. ”Landskrona-like projects” såg sitt ljus
runtom i Europa. Genom FN:s miljöorgan UNEP fick de
också en internationell spridning. Idag är koncept som
”Clean Production” och ”Pollution Prevention” allmänt
kända, men det var i Landskrona de hade sin vagga.
Under konferensen kommer Landskronaprojektets
bakgrund och resultat att presenteras, liksom den efterföljande utvecklingen kring förebyggande miljöarbete.

Projektets mentor och idégivare, Professor Donald
Huisingh, kommer också att ge sin bild av vad som hänt
och dagens utveckling inom miljöområdet. Andra betydelsefulla enskilda ämnen som behandlas är miljölagstiftningens förändring, där vi går mot en bredare
styrning på EU-nivå vid sidan av den nationella miljölagstiftningen. ”Varor som faror” har blivit alltmer
påtagligt genom vår levnadsstandard med ständigt
ökande konsumtion och den globala handeln från
lågprisländer. Detta ställer krav på en hållbar kemikaliepolitik där allt från lagstiftning till industriellt och
enskilt ansvar är nödvändigt.
Dagens och morgondagens miljösituation är i hög grad
kopplad till hur vi hanterar klimatfrågan, vilken tas upp
utifrån industrins roll i klimatomställningen. Frågor som
rör transporter och industrins ansvar för leverantörskedjan behandlas. Här fungerar i mindre grad lagstiftningens krav som drivkraft. Frivilliga initiativ med olika
intressenter som kravställare och möjligheten till industriellt ansvarstagande via standarder för miljö och socialt
ansvarstagande belyses.
Avslutningsvis innehåller konferensen en längre paneldebatt ledd av konferensens moderator. I denna debatt
kommer fokus att vara på hur framtiden kan komma att
se ut. I panelen kommer föredragshållare att delta
tillsammans med inbjudna industrirepresentanter.
Dagen avslutas med utdelningen Landskronas miljöpris
2013 för insatser inom industriområdet. I anslutning till
denna aktivitet sker mingel med lättare förtäring och
möjligheter att diskutera olika miljöfrågor med
föredragshållare och övriga konferensdeltagare.

Föredragshållare
Gunilla Sandström - moderator, driver sedan 15 år företaget Miljölots,
som initierar och driver projekt inom affärsutveckling, kommunikation
och logistik – alltid med miljö och hållbar tillväxt som utgångspunkt.

Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen och i European
Environmental Bureau, Sveriges respektive Europas största miljöorganisationer.

Lennart Söderberg, introduktion , borgmästare i Landskrona och fd
industriföretagsledare och deltagande i Landskronaprojektet.

Lars J. Nilsson, professor i miljö- och energisystem vid LTH och
programchef för LETS2050 – ett forskningsprogram om hur Sverige
kan styra mot nollutsläpp 2050. Han skrev 2012 tillsammans med
kollegor en underlagsrapport till Naturvårdsverket om strategier för
att minska basindustrins utsläpp.

Lars Berggren, professor i historia vid Lunds Universitet och ansvarig
för forskningen vid Centrum för Arbetshistoria i Landskrona.
Mikael Backman, forskare verksam inom Internationella Miljöinstitutet vid Lunds Universitet, var en av initiativtagarna till det s.k.
Landskronaprojektet
Lars Siljebratt, miljökonsult med fokus på hållbar produktutveckling
och verksamhetssystem, var projektledare och operativt verksam inom
de olika delprojekten av det s.k. Landskronaprojektet.
Donald Huisingh, professor vid University of Tennessee, KnoxvilleTN i USA med lång erfarenhet av Pollution Prevention på internationell
nivå. Under 1990-talet var Don engagerad som forskare och inspiratör
inom Landskronaprojektet. Han är chefredaktör för tidskriften Journal
of Cleaner Production.
Andrea Hjärne Dalhammar, jurist vid Miljöförvaltningen i Malmö
och har tidigare arbetat vid bl.a. miljödomstol, Naturvårdsverket och
konsultbolag

Beatrice Kogg, forskare och lärare på Internationella Miljöinstitutet
(IIIEE) vid Lunds Universitet. Beatrice har i sin forskning fokus på
kontroll över miljö- och etikrelaterade problem som uppstår uppströms
i leverantörskedjan. Hon har också erfarenhet av praktiskt arbete med
denna typ av frågor inom textilindustrin.
Iris Rehnström, hållbarhetskonsult vid Stiftelsen TEM, ansvarig för
tjänster med socialt ansvarstagande (CSR) och för nätverket CSR
Skåne. Jurist och miljövetare med bred erfarenhet av arbetet med
CSR-frågor i företag och inom offentlig sektor.
Christer Ljungberg, en av grundarna till konsult- och utvecklingsbolaget Trivector med verksamhet i Lund, Stockholm och Göteborg.
Verksamheten omfattar trafik, miljö, verksamhetsutveckling,
information och IT för kollektivtrafiken. Driver också bloggen
www.ljungbergsblogg.blogspot.com

Konferensprogrammet
Registrering 8.30 - 9.15
09.15 - 9.30

Moderator Gunilla Sandström

Introduktion och öppnande av konferensen
Lennart Söderberg, Landskrona stad

Industriutvecklingen speglat genom utvecklingen i Landskrona
09.30 - 10.05

Lars Berggren, Lunds Universitet

Landskronaprojektet en betydelsefull katalysator?
10.05 - 10.40

- Bakgrund

och resultat från genomfört FoU-projekt om förebyggande miljöskydd

Mikael Backman, Internationella Miljöinstitutet/ Lars Siljebratt, EQ Integration

Paus med kaffe
10.40 - 11.10
11.10 - 11.45

Landskronaprojektet en betydelsefull katalysator?
- Internationell utblick med Landskronakonceptet som bakgrund
Donald Huisingh, University of Tennesse

Miljölagstiftningens förändring
11.45 - 12.20

- Från

miljöbalken till en integrerad lagstiftning på EU-nivå

Andrea Hjärne Dalhammar, Malmö stad

Lunch
12.20 - 13.20
13.20 - 13.55

Om varor som faror - och en hållbar kemikaliepolitik i Sverige och internationellt
Mikael Karlsson, Svenska Naturskyddsföreningen

Industrins roll i klimatomställningen
13.55 - 14.30

Lars J Nilsson, Lunds Universitet

Ansvarstagande i leverantörskedjan och socialt ansvarstagande
14.30 - 15.05

- Hur fungerar ansvarstagande i producent- och konsumtionsledet och hur kan det
förstärkas
Beatrice Kogg, Internationella Miljöinstitutet/ Iris Rehnström, Stiftelsen TEM

Paus med förfriskningar
15.05 - 15.35
15.35 - 16.10

Transporter och framtiden - Från dagens transportproblematik till framtida
hållbara transportsystem
Christer Ljungberg, Trivector AB

Paneldebatt
16.10 - 17.00

Sammanfattning av dagen samt diskussion kring industrins framtida förutsättningar
utifrån ett miljöperspektiv, leds av moderatorn
Medverkande: föredragshållare, industrirepresentanter och moderator

17.00 - 18.30

Utdelning av Landskronas miljöpris 2013 för insatser inom
industriområdet. Priset delas ut av Donald Huisingh deltagande föredragshållare
med internationellt fokus bland annat på hållbar industriutveckling.

Prisutdelningen följs av mingel med lättare förtäring och möjlighet till vidare
diskussion med föredragshållare och övriga konferensdeltagare

Fakta om konferensen
Tid
Tisdagen den 14 maj 2013 kl 8.45 - 17.00 följt av prisutdelning och mingel fram till ca kl 18.30
Registrering 8.45 - 9.15
Plats
Folkets hus i Landskrona, Säbygatan 16 (stora festlokalen). Kaffe, förfriskningar och lunch serveras i anslutning
till konferenslokalen. Eftersits med mingel i anslutning till konferenslokalen.
Pris
1200 kr + moms. Fakturering sker efter konferensen.
Anmälan
Anmälan till miljöförvaltningen i Landskrona kan göras på följande sätt:
1. Gå in på kommunens hemsida, se adress nedan, öppna Miljökonferens 14 maj. Fyll i anmälningsblanketten
på sista sidan elektroniskt spara som med nytt filnamn, gå sedan in och öppna filen och skicka den som e-post
till miljo@landskrona.se
2. Med brev till Landskrona stad, Miljöförvaltningen, 261 80 Landskrona. Ytterligare alternativ är via fax till
0418-470603
Sista anmälningsdag 3 maj
Information om konferensen
Kontakta
Anita Nilsson, Miljöförvaltningen, telefon 0418-470604, e-post: anita.nilsson@landskrona.se eller
Lars Siljebratt, mobil 0708-985108, e-post lars.siljebratt@eqintegration.se
Adress till kommunens hemsida
http://www.landskrona.se/Invanare/Miljoe--haelsa/Konferenser-2013.aspx

Anmälningsblankett
I anmälan skall nedanstående uppgifter finnas med.
Anmälan till miljökonferensen ”Landskrona i världen” 14 maj 2013 (en anmälan per person)
Namn …………………………………………. Funktion/befattning …………………………....
Företag/organisation/myndighet ……………………………………………………………………..
Utdelningsadress ……………………………………………………………………………………...
Postnr …………………………….……………. Postort …………………………………………..
Telefonnr ………………………….…………... Mobil …………………………………………….
E-post ………………………………………….
Faktureringsadress (om annan än ovan) …………………………………………………………..
Jag önskar vegetarisk lunch
Jag kommer att delta i eftersits med mingel

