TEMADAG i Danske Råstoffer 2021
Torsdag den 26. august 2021 på Hotel Hesselet,
Christianslundsvej 119, 5800 Nyborg

TEMADAG i Danske Råstoffer 2021

Kære medlemmer i Danske Råstoffer
Hermed inviteres til foreningens årlige Temadag, hvor man kan få ny viden og netværke og dyrke
socialt samvær med kollegaer i branchen. Endnu engang har vi fået sammensat et interessant program
til jer med en række spændende indlæg.
Temadagen holdes torsdag den 26. august 2021, med efterfølgende middag og overnatning på:
Hotel Hesselet, Christianslundsvej 119, 5800 Nyborg

Oplæg til temadagen
Vi har fra Danske Råstoffer længe efterlyst, at der bliver
lagt en samlet langsigtet strategi for råstofforsyningen i
Danmark, hvor man samtænker indvinding fra land og hav,
import og genbrug, og prioriterer de ressourcer vi har.
Hvordan kan man sikre opbakning fra myndigheder og
politikerne på Christiansborg?
Med en omfattende og historisk stor Infrastrukturplan vil
regeringen afsætte mere end 160 mia. kroner, til at binde
Danmark stærkere sammen frem mod 2035. Hvilke
investeringer på anlægsområdet ser vi frem imod, og kan
råstofbranchen med de udlagte graveområder levere det
øgede råstofforbrug?
Regionerne har været igennem processen med udarbejdelsen af deres Råstofplaner – med mange indsigelser og klager fra borgerne. En kompensationsordning for naboer til
grusgrave, har været omtalt. Hvordan kan vi sammen med
regionerne løse udfordringerne?

Der arbejdes på en havplan og en havstrategi for Danmark
og ressourcekortlægning i den marine database – et nyt
råstofindberetningssystem MARIS er udviklet og snart klar
til brug. Hvordan ser fremtiden ud for fællesområderne?
Betonbranchen er langt fremme med at kunne dokumentere betonmaterialernes miljøaftryk, herunder CO2-aftrykket i
hele betonproduktets livscyklus. Hvilke erfaringer har vi i
råstofbranchen med Miljøvaredeklarationer – EPD’er. Og
hvad skal vi forberede os på i fremtiden på dette område?
Hvilke krav og regler gælder der på arbejdsmiljøområdet
i grusgravene?. Og hvilke forbedringer og initiativer, har
branchen og virksomhederne selv været med til at
implementere på området.

Program

10.00 Velkomst
Bjarne Overgaard, formand i Danske Råstoffer, Bedsted Lø Grusværker
10.10 Ny infrastrukturplan og visioner for fremtidens anlægsprojekter
Kristian Pihl Lorentzen, MF, transportordfører for Venstre.
10.50 Aktuelle emner fra regionerne
Bente Villumsen, enhedsleder, Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer
11.30 Aktuelle emner om råstofindvinding på havet
Bettine Aundrup, kontorchef, Miljøstyrelsen
12.10 Paneldebat om National Råstofstrategi
Moderator Torben Liborius, Underdirektør, DI Dansk Byggeri
12.45 Frokost
13.45 Offentlig ejendomsvurdering af råstofejendomme
Mikael Risager, Partner, Skat, BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
14.30 NCC’s erfaringer med udarbejdelse af miljøvaredeklarationer(EPD’er)
Lars Møller Nielsen, Teknisk Chef, NCC Industry A/S, Råstoffer
15.00 Kaffe og kage
15.20 Nyt fra Teknisk udvalg
Lars Møller Nielsen, Teknisk Chef, NCC Industry A/S, Råstoffer
Annette Dueholm, Kvalitetschef, Roskilde Sten & Grus ApS
15.40 Arbejdsmiljø i grusgrave
Forskellige cases fra virksomhederne
16.30 Afslutning
Bjarne Overgaard, formand Danske Råstoffer, Bedsted Lø Grusværker

Praktiske oplysninger

Efter temadagen vil der være mulighed for at tjekke ind på hotellet og gøre klar til middagen.
Vi mødes i baren kl. 18.00, og kl. 18.30 serveres en tre-retters menu.
Den 27. august vil der blive serveret morgenmad på hotellet.
Alle skal være tjekket ud af deres værelse senest kl. 10.00.

Priser
Temadag med frokost: 750 kr.
Temadag med frokost og middag inkl. drikkevarer: 1.500 kr.
Temadag med frokost, middag inkl. drikkevarer og overnatning: 2.500 kr.
Priserne er inkl. moms.
Foreningen dækker ikke individuelt forbrug i bar og minibar.
Betaling for arrangementet opkræves efterfølgende.
Tilmelding skal ske hurtigst muligt og senest fredag den 20. august 2021
Framelding til arrangementet eller dele heraf kan ske uden beregning indtil 48 timer før mødestart.
Ved senere afbud opkræves det fulde beløb.

Med venlig hilsen
Lasse Møller Vollesen
Sekretariatsleder for Danske Råstoffer
lmv@di.dk / 72 16 02 69

