
Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling 
NordDanmark 
   – Hvad er det? 

• Et privat-offentligt samarbejde mellem virksomheder, Hjørring og 
Aalborg Kommuner, erhvervscentrene i kommunerne, Aalborg 
Universitet og Energi Nord.  
• Et samarbejde om miljø- og naturforbedringer, der skal give forøget 
konkurrencepotentiale for virksomhederne i netværket 
 
Hvad vil vi? 
• Vi vil understøtte en miljø- og energimæssig bæredygtig udvikling i 
industrien her i NordDanmark 
• Vi vil understøtte konkurrenceevnen i industrien i NordDanmark ved en 
målrettet indsats i arbejdet med bæredygtighed 
• Vi deltager ikke blot i diskussionerne omkring bæredygtighed og 
klimaforandringer – vi handler! 



Hvem kan deltage? 

• Alle typer af virksomheder i Aalborg og Hjørring 
Kommuner er velkomne til at deltage gratis i netværket 
og få inspiration til, hvordan de med økonomiske, sociale 
og miljømæssige fordele kan arbejde med 
bæredygtighed. 
 

• I NBE arbejdes der med at dele koncepter og værktøjer 
indenfor bæredygtig erhvervsudvikling på tværs af 
brancher og organisatoriske instanser. 



Hvorfor deltage? 
   - der er mange muligheder! 

Der er økonomiske besparelser forbundet med arbejdet med 
bæredygtighed! – F.eks. Energibesparelser, 
ressourcebesparelser, bedre udnyttelse af råvarer mv. 

 
Der er ofte øget produktivitet (Green and Lean) og/eller CO2-

reduktion forbundet med arbejdet med bæredygtighed 
 
Virksomhedernes potentiale for øgede markedsandele styrkes, 

da der er store konkurrencefordele ved energieffektive og 
miljøvenlige produkter 



Netværket giver: 
• forstærkede samarbejdsrelationer om innovation, 

teknologi og produktudvikling og ikke mindst 
vidensdeling 

 
• adgang til målrettede og specialiserede uddannelsesforløb 

for medarbejdere 
 
• forbedret image i forhold til klimaindsats og 

bæredygtighed 
 
• adgang til en række værktøjer, som de offentlige partnere 

stiller til rådighed 
 
• adgang til bæredygtig produktions- , produkt- og 

organisations-udvikling 
 
• adgang til økonomiske støttemuligheder til f.eks. 

Innovation – uanset om det vedrører produkt, 
produktions- eller organisationsudvikling 

 



Virksomheder i NBE lige nu 
Medlemmer pr. 1. januar 2012 Evt. nye Hjørring Evt. nye Aalborg 

Aalborg Havn A/S EXPO-NET Danmark A/S Alfa Laval Aalborg A/S 

Aalborg Portland A/S Hirtshals Havn A/S Arla Foods Amba Akafa 

Barsmark A/S HYDRA tech A/S Colorprint A/S 

Fibertex Nonwovens A/S MarineShaft Hirtshals A/S KD Industribejdsning Nord ApS 

Fibertex Personal Care A/S Novo Nordisk A/S Mekoprint A/S 

Gabriel A/S ROLLTECH A/S NKI Kloak & Industriservice A/S 

Spæncom A/S Tetra Pak Inventing A/S Nordjyske Medier A/S 

Densit ApS NCC A/S 

Ergonomic Solutions Manufacturing A/S Scanfiber Composites A/S 

Nibe Produktforretning Limtræ Lilleheden A/S 

Nytech A/S Vraa dampvaskeri a/s 

Sander Plast A/S Skallerup Klit Feriecenter A/S 

Aalborg Lufthavn Color Line A/S 

Aalborg Universitet  Fjord Line A/S 

Scanbelt A/S 

Brüel International A/S 

Tornby Strand Camping 



Virksomhedernes bidrag til NBE! 

Vi deltager ikke blot i diskussionerne om bæredygtighed og 
klimaforandringer – vi handler! 

 
Det betyder, at virksomhederne også forpligtiger sig ved at indgå i 

netværket. 
 
Virksomhederne forpligtiger sig til at gøre en indsats hen imod 

bæredygtighed! 



Virksomhederne må bidrage ved: 

• At deltage i netværksmøder, hvor der 
udveksles erfaringer med de øvrige 
deltagere i netværket 

 

• At gennemføre en bæredygtighedsscreening 
af produktion og produkter i samarbejde 
med de offentlige partnere 

 

• At opstille mål og indsatsområder for en 
bæredygtig indsats – herunder for 
samarbejdet med leverandører 

 

• At udarbejde en ”Plan for bæredygtig 
forretningsudvikling” 

 



Deltagelse i netværksmøder betyder: 

Vidensdeling og erfaringsudveksling er en central del 
af netværket. 

Vidensdeling og erfaringsudveksling omkring arbejdet 
med energi, udvikling, miljø og bæredygtighed 
foregår i høj grad på netværksmøderne. 

Netværksmøderne afholdes 3-4 gange årligt.  

Møderne afholdes hos en af de deltagende 
virksomheder. 

Alle partnere – såvel private som offentlige - kan byde 
ind med relevante og interessante emner til 
møderne 

 



Bæredygtighedsscreening 

I samarbejde med kommunen, erhvervsafdelingen, 
Energi Nord, Aalborg universitet og evt. andre 
relevante uddannelses-institutioner gennemføres 
en bæredygtighedsscreening af virksomheden.  

På baggrund af denne screening udpeges 
indsatsområder og mål for det videre arbejde på den 
enkelte virksomhed. Indsatsområder og mål 
udpeges, så de sikrer optimalt udbytte for 
virksomheden.  

Screeningen udmønter sig konkret i, at der udarbejdes 
et ”aftaleark” over de udvalgte indsatsområder. 
Aftalearket indeholder konkrete aftaler om 
handlinger, ansvar og tidsfrister, der sikrer at 
indsatserne bliver gennemført. 

De områder, der udvælges som indsatsområder, 
bestemmes af virksomheden selv – de offentlige 
partnere fungerer som vejledere. 

 



Plan for bæredygtig forretningsudvikling 

Virksomheden udarbejder en ”Plan for bæredygtig 
forretningsudvikling”. 

 
Planen skal fungere som et strategisk ledelsesværktøj af 

virksomhedens indsats på bæredygtighedsområdet. 
 
Planen skal vise resultatet af arbejdsindsatsen og 

virksomhedens nye mål for bæredygtighed, miljø, energi 
og innovation. 

 
Planen skal skabe synlighed i lokalsamfundet og på 

nationalt plan vise, at det norddanske erhvervsliv er 
proaktivt i bæredygtighedsindsatsen.  



Konkrete eksempler på erfaringer fra netværket 

• Et affaldsprodukt fra en virksomhed bliver en råvare for 
en anden virksomhed 

• Bedre udnyttelse af råvarer – reduktion i spildprocenten 
• Gratis undervisningsforløb til 5 virksomheder i 

udarbejdelse af ”Carbon Footprint” 
• Udarbejdelse af naturplaner for en virksomheds store 

udendørs arealer 
• Undervisning og konkret kemistyring vha. Kemiguiden 

(stilles gratis til rådighed) 
• Energikortlægninger og energihandlingsplaner er 

udarbejdet 
• En virksomhed arbejder med ”Cradle to Cradle” 

 



Hvor langt er vi? – Og hvad gør vi nu? 

Pilot-projektet NBE har kørt i Aalborg Kommune igennem 
de sidste par år. 

I Hjørring Kommune starter vi først nu. 
Derfor er der stor forskel på, hvor langt de enkelte 

virksomheder er. 
Erfaringerne høstet fra det pilotprojekt, der har kørt i 

Aalborg Kommune, bruger vi fremadrettet. 
Projektet tilpasses, så det passer til den enkelte 

virksomhed og til virksomhederne i de 2 respektive 
kommuner. 

 

WWW.NBEN.dk  
 

http://www.nben.dk/
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