
Konferens om lönsam energikonvertering i 
industrin, från olja & gas till bioenergi

Tisdag 6 maj 2014 kl. 09.30-15.30 (17.00)
Marina Plaza Hotell, Helsingborg

Spara Pengar 

När skattesubventionen på fossila bränslen försvin-
ner 2015 blir olja och gas mycket dyrare medan 
biobränslen förblir det billiga, effektiva, miljövänliga 
och skattebefriade alternativet. 

Därför presenterar vi en heldag för beslutsfattare och 
rådgivare inom industrin och energi som ser fördelar 
med strategier som tar hänsyn både till miljö och 
ekonomi. 

Du som använder oljevärme och förbrukar 200 
m3/år kommer se att du kan spara nära en miljon 
kronor om året genom att byta till biobränsle. 

Se helhetslösningar som 
kan vara igång ett dygn 

efter leverans samt lyssna 
på lyckade kundexempel 

och succéhistorier från 
verkligheten. 

Leverantörerna
Lösningarna

Erfarenheterna

2015 höjs Skatten 
på Olja och Gas

Färdiga centraler bara att 
ansluta och använda.Program och anmälan på baksidan

Organisatör

Bland talarna: 
Thomas Bergmark, 
under många år, global 
hållbarhetschef för IKEA. 

Spara 5,5 miljoner per år

Förbrukar Du 1 000 m3 olja per år kommer 
Du att spara 5,5 miljoner kronor per år i 

bränslekostnad när skatten höjs 2015, om 
du byter till pellets.
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9:30 - 10.00 
REGISTRERING OCH FRUKOST
TILLFÄLLE ATT BESÖKA UTSTÄLLNINGEN

Introduktion till dagens program
Håkan Knutsson, VD för organisatören Sustainable 
Business Hub, ett miljötekniknätverk i Sydsverige
Jörgen Mannheimer, VD Greenbox Energi   
Anders Henriksson, Produktchef MAFA 
initiativtagare till nätverket bioenergileverantörerna.

Vägen till ett lönsamt klimatarbete
Thomas Bergmark, tidigare global hållbarhetschef 
inom IKEA, berättar om sina erfarenheter av att driva 
lönsamma projekt med förnybara strategier. I dag 
skapar Thomas företagsnätverk och driver bolaget 
Bergmark Sustainability.

LÄRDOMAR FRÅN GENOMFÖRDA PROJEKT
Kund case presenteras på alla fem områden nedan.

• Industrivärme och ånga från bioenergi
5 MW pelletbrännare ersätter gasol i ångpanna
Christer Hansen, tekn. chef Allingsås Tvätteri

PAUS OCH BESÖK PÅ UTSTÄLLNINGEN

• Närvärme och mobila värmecentraler
För industrifastigheter & större anläggningar.

12.00  LUNCH OCH MINGEL

• Fastighetsvärme med pellets & sol
Låt energistrategin stödja ditt varumärke. 
Christer Kilersjö , VD Eksta Bostads AB , Kungsbacka, 
– pionjär inom förnybar värme med Sveriges största 
privata nätverk, fler än 25 “gröna” panncentraler.

PROGRAM   Lönsam energikonvertering   6 maj kl. 09.30-15.30 

Konferensen är kostnadsfri energiköpande 
industri & företag.  No-show utan avanmä-
lan faktureras dock med 495 SEK
Deltagare från myndigheter, energikontor 
& andra non-profit, självkostnad 495 SEK.
Deltagare från leverantörer 2 495 SEK/
person.
20 % rabatt till medlemmar i Sustainable 
Business Hub. Alla priser exklusive moms.

• Värme för växthus & odlingsföretag
Lars Folke, Forskningschef , Syngenta Seeds AB, 
Landskrona,  driver globala Syngentas första 
pelletsdrivna växthusanläggning.

• Lokal fjärrvärme, färdigvärme
För dig som vill betala för de kWh du använder. Ing-
en investering, inget ansvar för drift & skötsel eller 
bränsle, ingen belastning på balansräkningen.

KAFFE, FRUKT OCH KALLA DRYCKER

Stöd, regler och råd
• Fossilbränslefritt Skåne • Möjligheter till EU- eller 
bankfinansiering • Regelverk och miljöaspekter
• Energimyndigheten och Energi- och klimatrådgivarna

Paneldebatt
Hinder och möjligheter för att spara pengar 
genom att byta bort olja och gas
Diskussion med deltagare från Näringsliv, Politik, 
Energimyndigheten, Miljörörelsen och 
Leverantörerna.

15.30 SLUT PÅ GEMENSAM DEL

15.30 - 17.00 Tid för individuella möten
Utrymmen finns att boka via hemsidan.

Extra Workshop:
I anslutning till  
konferensen arrangerar SP Sveriges 
Tekniska Forskningsinstitut, Umeå 
Universitet, Luleå Tekniska Högsko-
la, med stöd av Energimyndigheten 
Workshopen  ”Framtida Närvärme - 
utveckling och forskning inom om-
rådet Närvärme från biobränslen”. 
Mer info: 
sven.hermansson@sp.se

Christer Kilersjö , VD Eksta Bostads AB , Kungsbacka,  
pionjär inom förnybar värme i panncentraler.
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Mer information om organisatören Sustai-
nable Business Hub finns på www.sbhub.se

Boka utställningsplats, mötesrum 
Håkan Knutsson: hakan.knutsson@sbhub.
se, mob: 0733-34 79 77 
Jörgen Mannheimer: jorgen.mannhei-
mer@gmail.com mob: 0707-203020. 
Övriga frågor: projektassistent@sbhub.se

Anmäl Dig nu eller senast 
den 29 april   
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