
FAGLIGE KOMPETENCER OG ERFARING  

 

Kontaktperson: Kirsten Mariager, Markedsansvarlig for Bæredygtighed & Energiledelse hos DEM - 

Dansk Energi Management A/S, mail: kma@dem.dk, tlf. 51 72 08 02. Website: www.dem.dk 

 

1. Konsulenter der anvendes til opgaveløsningen 

• Kirsten Mariager - Markedsansvarlig, Bæredygtighed & Energiledelse  

• Jakob Nørby - Markedsansvarlig, Energirenovering  

• Jakob Rostgaard Dyring – Bæredygtighedsingeniør  

 

2. De anvendte konsulenters erfaring 

 

 

Kirsten Mariager, Markedsansvarlig for Bæredygtighed og Energiledelse 

Mail: kma@dem.dk, tlf. 51 72 08 02  

Kirsten beskæftiger sig primært med strategisk ledelsesrådgivning, projektledelse 

og rådgivningsopgaver indenfor energi og bæredygtighed, og hun har mere end 

25 års rådgivererfaring. Hun er markedsansvarlig for virksomhedens bæredygtig-

heds- og energiledelsesrådgivning, der rummer rådgivning, salgs- og konceptud-

vikling indenfor grønne forretningskoncepter, energiledelse og bæredygtighed, 

cirkulær økonomi på tværs af alle sektorer. Kirsten er specialist i rådgivning, hånd-

tering og implementering af FNs Verdensmål og har siden 2015 været front-run-

ner for implementering af Verdensmålene i danske virksomheder og offentlige 

organisationer. Hun sidder i bestyrelsen i UN Global Compact Network Denmark, 

hvor hun repræsenterer interesserne for danske SMV’er, og hun er medlem af 

Altingets SDG Udviklingsnetværk, Danmarks Statistiks SDG Data Netværk, For-

eningen for Byggeriets Samfundsansvar. Hun afvikler workshops og er ofte an-

vendt foredragsholder ved konferencer i både Danmark og udlandet. Kirsten har 

deltaget i udviklingen af metode- og implementeringsmodel for kobling, måling 

og rapportering af SDG’erne i DEM samt været projektleder for et projekt om 

grønne forretningsplaner under projektet ”Bæredygtig Bundlinje 1.0” faciliteret af 

Gate21, hvor blandt andet Bæredygtig Bundlinje Værktøj (BBV) blev anvendt som 

redskab. 

 

 

Jakob Nørby, Markedsansvarlig for Energirenovering 

Mail: jny@dem.dk, tlf. 28 98 68 17  

Jakob har igennem de seneste 10 år arbejdet med energi- og ressourceeffektivitet 

i både offentlige og private virksomheder. Siden 2015 har Jakob været markeds-

ansvarlig for området Energirenovering i DEM og har i den sammenhæng haft 

ansvaret for at koble DEMs overordnede virksomhedsstrategi for bæredygtighed 

til konkrete aktiviteter og projekter inden for både energi- og ressourceoptime-

ring. Forretningsstrategien for de konkrete aktiviteter har Jakob arbejdet med i 

en BMC (Business Model Canvas) samt i enkelte tilfælde LMC (Lean Model Can-

vas). Jakob har desuden arbejdet med bæredygtige adfærdskampagner i blandt 

andet produktionskøkkener i tæt samarbejde med en storkøkkenleverandør og en 

IT-virksomhed. Han er samtidig projektleder for et projekt inden for Cirkulær Øko-

nomi, hvor mulighederne for at energi- og ressourceoptimere forretningen udfor-

skes. I projektet bliver Bæredygtig Bundlinje Værktøj (BBV) anvendt som omdrej-

ningspunktet for den grønne forretningsmodel. Derudover har Jakob flere års er-

faring med anvendelse af IoT-sensorer som et værdiskabende element i projekter 

inden for energi- og ressourceoptimering. 

 

 

Jakob Rostgaard Dyring, Bæredygtighedsingeniør  

Mail: jrd@dem.dk, tlf. 31 77 90 81 

Jakob er uddannet civilingeniør med fokus på bæredygtighed i byggeriet. Han ar-

bejder blandt andet med DGNB og BREEAM-certificeringer, og er et stort aktiv i 

DEMs interne udviklingsprojekt om Cirkulær Økonomi. Jakob deltager desuden i 

et fælles europæisk projekt om rammerne for fremtidens bæredygtige byggeri. 
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Nogle af elementerne omhandler byggeriets omstilling til cirkulær økonomi. Der-

udover har Jakob arbejdet med DGNB-strategi for Silkeborg Kommune, og er li-

geledes specialist i at anvende Bæredygtigt Bundlinje Værktøjet, som han har 

dybdegående kendskab til fra tilsvarende projekt om grønne forretningsmodeller 

og Cirkulær Økonomi. 

 
 

 

3. Hvilke brancher har Tilbudsgiver et særligt kendskab til 

DEM har mangeårig erfaring med teknisk og strategisk energirådgivning indenfor byggeriet i alle bran-

cher i både den private og offentlige sektor samt konsulenterfaring fra brancherne:  

• Transport • Energi 

• Fødevarer • Service 

• Byggeri • IT 

• Handel/Detail • Byggematerialer 

 

DEM har desuden særligt kendskab til rådgivning indenfor grønne og innovative forretningsmodeller, 

IoT, energiledelse, FNs Verdensmål, Cirkulær Økonomi samt DGNB-certificeringer. 

 

4. Fagligt arbejdsområde 

DEM leverer som specialister rådgivnings- og konsulentydelser i både ind- og udland, og har igennem 

en lang årrække opbygget et bredt og velfunderet erfaringsgrundlag inden for bæredygtig virksomheds-

drift med fokus på ressource- og energioptimeringer.  

 

DEM har blandt andet følgende faglige områder:  

• Energi, bæredygtighed og indeklima i byggebranchen 

• Energi- og ressourceoptimering i både industri og byggeri ved bl.a. brug af IoT 

• Bæredygtighedscertificeringer i byggeriet - deriblandt DGNB og BREEAM 

• FNs Verdensmål for afsæt til en mere bæredygtig virksomhedsdrift 

• Strategiske partnerskaber med forskellige aktører i både ind- og udland – heriblandt flere inter-

nationale universiteter 

• Life Cycle Assessment (LCA) og Life Cycle Costing (LCC) 

• Grønne forretningsmodeller for SMV’er 

• Implementere relevante af FNs Verdensmål i forretningsstrategien for SMV’er 

• Monitorering og visualisering af FNs Verdensmål 

 

DEM har være frontrunner i Danmark i forhold til at binde forretningsstrategien op på FNs Verdensmå til 

at sikre en bæredygtig virksomhedsdrift. Virksomhedens rapport og metodetilgang netop er blevet frem-

hævet af FSR – danske revisorer og Global Compact Network Denmark, som én af de absolut bedste i 

Danmark. Komiteens begrundelse for fremhævelsen var:  

 

 

 

 

 

 

 

CSR-udvalget fremhæver COP-rapporten fra Dansk Energi Management for rapportens oversigt 

over mål, resultater og delmål, der er visuelt flot fremstillet på side fem. Dansk Energi Manage-

ment rapporterer grundigt og klart på klima og miljø med solide data, og de udregner et reelt 

carbon footprint på deres aktiviteter i det forgangne år med baseline i 2015. Rapporten indehol-

der også en god kobling mellem FN’s verdensmål og værdiskabelsen for kunderne.” 



  

 

 

LØSNINGSBESKRIVELSE 

 

Vores løsningsmodel for udvikling af grønne forretningsmodeller i virksomhederne handler i høj grad om 

at udfordre ”plejer” begrebet, således at forretningsplanen åbner for nye konkurrencefordele, hvor in-

novative og dokumenterede tiltag identificeres - under hensyntagen til miljø, økonomi og social bære-

dygtighed. Resultatet er en Grøn Forretningsplan, der bygger på hele virksomhedens værdikæde og 

stakeholder engagement, og som kobler effekt af baseline og anbefalinger til FNs Verdensmål - mål 7 

(Energiforbrug), 12 (Ansvarligt Forbrug og Produktion) samt 13 (Klimaindsats) og andre virksomheds-

specifikke Verdensmål.  

 

En Materiality Assessment med baggrund i de foreliggende virksomhedsscreeninger, medarbejderinter-

views, data om virksomhedens produkter og services, energi- og miljøforhold, økonomi, nuværende 

forretnings set-up, strategier og grønne visioner og prioriteringer, danner grundlag for kortlægningsno-

tatet, der også indeholder en baseline-ressourceprofil koblet til FNs Verdensmål. Potentielle effektivise-

ringsmuligheder i hele værdikæden og blandt stakeholders identificeres og konkrete forslag til energi- 

og ressourceforbedringer opstilles i prioriteret handleplan. Miljømæssige effektreduktioner (CO2, mate-

rialer, energi) anskueliggøres, og handlinger og effekter kobles til FNs Verdensmål. Re-use/upcycling af 

materialer/produkter, innovative forretningsmodeller/deleøkonomi, energi-/ressourceoptimering i byg-

ninger/processer/transport er blandt tiltag, som undersøges. Business Model Canvas er grundlaget for 

at udarbejde business casen til Den Grønne Forretningsmodel, mens Bæredygtig Bundlinje Værktøjet 

anvendes til effektmåling.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TILBUDT TIMEPRIS 

Vi tilbyder vores konsulentydelser for en fast timepris på 985,- kr/time eksklusive moms. 

Figur 1: Udsnit af roadmap i en Grøn Forretningsplan 
med kobling til FNs Verdensmål 


