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Velkommen til NBE's nyhedsmail. Her kan du læse om de aktiviteter, der sker i øjeblikket i NBE NordDanmark og
læse nyheder om bæredygtighed generelt.

NBE Morgenmøde om kemi med inspiration fra Siemens
Wind Power
D. 10. april afholdt Fibertex et NBE morgenmøde om kemikaliestyring.
Her fortalte Christian Libak fra Siemens Wind Power om deres måde at
håndtere kemikalier på.
Fibertex Personal Care indledte mødet med at give en kort introduktion til
virksomheden og deres brug af kemikalier. Fibertex Personal Care producerer en
række af de materialer, der anvendes i babybleer og andre engangsprodukter,
der anvendes til personlig hygiejne. Globalt er virksomheden med en
markedsandel på omkring 8% den femtestørste producent af spunbond-produkter
til hygiejneindustrien. Fibertex Personal Care producerer omkring 125 tons
spunbond om dagen.
Christian Libak præsenterede nogle af de udfordringer, der er forbundet med
kemikaliestyring i Siemens. Alle leverandører skal være godkendt, og det kan
skabe en barriere, når der skal købes kemikalier ind, men det er en nødvendig
foranstaltning. Christian fortalte, at der er nye klassificeringer på vej, som er
baseret på GHS klassificeringen, hvilket betyder at der fremadrettet kun vil være
en type klassificering og mærkning, når der handles med fx Canada, USA og lande
i Europa.
For at holde styr på kemikalierne, har Siemens valgt at bruge en online MSDS
database, som udbyderen sørger for at ajourføre. Brugen af databasen kræver
dog, at nye sikkerhedsdatablade indsendes, så den hele tiden er opdateret.
Kunsten er at holde databasen ved lige, og det kan til tider være udfordrende at
få alle de nyeste sikkerhedsdatablade fra leverandørerne samt at sikre at alle
afdelinger får dem sendt ind til udbyderen af databasen.

Hvordan tænkes bæredygtighed ind i forretningsstrategien?
Som medlem af NBE får virksomheder en unik mulighed for at få konsulenthjæ lp til at udvikle strategiske planer. Nyt
gratis forløb begynder snart!

I tæt dialog med kompetente konsulenter har NBE virksomheder nu mulighed for
at følge et forløb, hvor der gives sparring til virksomhedens forretningsstrategier
- helt gratis!
Virksomheder får mulighed for både sparring fra andre virksomheder i samråd
med en konsulent samt individuelle timer med konsulenten.
Hvis det lyder interessant for jer, kontakt venligst projektmedarbejder Christina

Grann Myrdal: cgm-teknik@aalborg.dk (gælder kun for NBE-virksomheder)

Husk NBE Netværksmøde d. 8. maj hos Gabriel i Aalborg om bæredygtighed i
forretningsstrategier
Få inspiration til, hvordan man kan tænke bæredygtighed på et strategisk niveau, så bl.a. markedsandele øges.
Hør bl.a. Grundfos fortælle om, hvordan de helt konkret implementerer bæredygtighed i deres forretningsstrategi under
overskriften: "Energi- og miljøforbedringer på Grundfos – sådan gør vi!" Find programmet for netværksmødet her
Tilmeld jer hos hlj-teknik@aalborg.dk (kun for NBE-virksomheder)

Brug for gratis hjælp til en konkret problemstilling? Få hjælp fra en kvalificeret
virksomhedspraktikant
Via NBE har energiingeniør Ancuta Trintis netop væ ret i virksomhedspraktik hos Hydratech Industries for at indføre
energiledelse. Vedligeholdeseschef Henrik Egholm fra Hydratech Industries A/S siger om praktikken:

"Vi blev enige om, at vi kunne bruge en praktikant til at bruge tid på at belyse og kortlægge
vores energiforbrug. Hydratech Industries har ikke selv kunne stille ressourcer til rådighed for at
løse problemet. Ancuta har arbejdet meget selvstændigt, mens hun har været hos os. Jeg synes,
at NBE har været meget hjælpsomme til at sætte Ancuta´s praktikophold i stand."
Kunne I finde på at "ansætte" endnu en virksomhedspraktikant og hvorfor?
"Ja det kunne vi bestemt, da vi har mange små projekter, som vi gerne vil have kvalificeret hjælp

til, men mange projekter er for små til, at vi kan tillade os at ansætte en fast til at løse det."
Herudover kunne I i sidste nyhedsbrev læse om Kaspar Sundsmark, som er nyuddannet
civilingeniør. Her fik NBE- virksomheder mulighed for at få gratis hjælp til kemikaliestyring af
Kaspar. Allerede nu har 3 NBE-virksomheder "booket" Kaspar.
Har I brug for hjæ lp til en konkret problemstilling, som kan blive løst af en
virksomhedspraktikant?
Kontakt NBE og hør om mulighederne: Lokal projektleder Mette Bøgh: mbb-teknik@aalborg.dk/
99312429
(Gælder kun for NBE virksomheder)

Nyt projekt om industriel symbiose i Nordjylland
Der er i forbindelse med vedtagelse af finansloven for 2013 afsat 10 mio. kr til fremme
af Industrielle Symbioser. Opgaven er lagt ud til de enkelte regioner. Region
Nordjylland har valgt NBE til at hjæ lpe med gennemførelse af opgaven.
Industriel Symbiose forstås i denne sammenhæng som et symbiose samarbejde, hvor to eller
flere virksomheder har gavn af hinandens restprodukter, affald o.lign eksempelvis:
- to virksomheder, hvor den ene udnytter affald eller restprodukter fra den anden virksomhed til
fremstilling af et produkt
- to virksomheder, hvor overskudsvarme fra den ene udnyttes hos den anden
- to virksomheder, hvor spildevand fra den ene virksomhed udnyttes hos den anden
NBE virksomheder vil i den kommende tid blive kontaktet og tilbudt deltagelse i
orienteringsmøder (såkaldte matchmakingevents) i de forskellige dele af regionen.
Hvis jeres virksomhed har et muligt projekt, vil der være mulighed for at opnå op til 80.000 kr i
støtte til teknisk, juridisk og økonomisk rådgivning i forbindelse med gennemførelse af
symbioseprojektet.
I kan kontakte projektleder Henrik Møller Thomsen på tlf. 99 31 20 29 for nærmere oplysninger.

Pris for banebrydende kommunikationsstrategi for
bæredygtighed til studerende fra AAU
To kandidater i Kommunikation har som de første inddraget oplevelser i
en kommunikationsstrategi for bæ redygtighed. Det har sikret dem
årets Roblon Pris på 100.000 kr.
Specialet fokuserer på emotionel, oplevelsesorienteret kommunikation af
bæredygtighed og karaktiseres som et "fremadrettet projekt af høj kvalitet, der
er innovativt og nyskabende". Specialet præsenterer teoretiske, analytiske og
praktiske udredninger af, hvordan bæredygtighed gennem oplevelser kan blive
en parameter, der både giver værdi til virksomheders profilering og fungerer som
katalysator for mere bæredygtig forbrugsadfærd.
"Vi er virkelig beærede over at modtage prisen, og vi er glade for, at andre også

ser potentialet i vores forskning ", siger Sarai Løkkegaard og Kristina Skovgaard
Pedersen.
Specialet klarlægger, hvordan bæredygtighed gennem oplevelser kan gøres til
noget mere overskueligt, nært og attraktivt, så det for forbrugerne bliver et
positivt tilvalg i form af en lystbetonet erkendelse og erfaringsdannelse.
Processen med specialet slutter ikke med Roblon Prisen. Prismodtagerne
arbejder lige nu på at udvikle deres undersøgelse i en kommende bog.
For yderligere information, kontakt:
Sarai Løkkegaard på tlf.: 26 22 84 08 eller sarai@hum.aau.dk

2-dags forløb om Global Compact hos Væksthus Nordjylland
Væksthus Nordjylland har lavet et tilbud til virksomheder, der allerede godt i gang med at tage samfundsansvar i form af at have
styr på forholdene for de ansatte, miljøforhold og anti-korruption.
Nu er det muligt at bruge 2 dage på at lave forarbejdet, så hele verden kan blive markedsplads for din virksomhed.
Arbejdsdagene holdes den 7. og den 30. maj i Aalborg området .
Virksomheden vil herefter være i stand til at tilslutte sig Global Compact.
Pris 1500 kr. + moms samt timemedfinansiering.
Den erfarne konsulent, Helle Ahrenkiel, der selv har gennemgået processen, vil styre dagene.
Tilmelding senest den 1. maj 2013

Kommende arrangementer
2. maj i Aalborg: Solar day i Aalborg - gratis arrangement om solceller hos Aalborg Havn. Åbent for alle, men
tilmelding påkrævet.
8. maj i Aalborg: NBE-netværksmøde hos Gabriel A/S: Hvordan tænker man bæredygtighed ind i
forretningsstrategien? Hør bl.a. oplæg fra Gabriel og Grundfos. (kun for NBE-virksomheder)
23. maj i i Aalborg: Ny tilsyns- og godkendelsesbekendtgørelse (inkl. IE-direktiv) - hvad betyder det for virksomheder v/
Mads Kobberø. Åbent for alle.
30. maj i Aalborg: Arrangement om "Varetransportydelser og klima". Åbent for alle.

Se mere om arrangementerne her

Bladt Industries A/S skaber 200 nye grønne arbejdspladser
Bladt Industries A/S, der fremstiller store stålfundamenter til offshore–
branchen, har lejet sig ind på det tidligere Lindø værft. Dermed bliver der tilført
yderligere 200 arbejdspladser inden for svejse- og smedeområdet på det
tidligere skibsværft.
Forhistorien er, at da Lindøværftet lukkede og måtte afskedige 2.200
medarbejdere, gik blandt andet Syddansk Vækstforum ind i kampen for at
omstille området fra traditionelt industriområde til moderne industripark.
I dag er der 55 virksomheder og 1100 ansatte til stede på det tidligere værft.
"Det er enormt glædeligt, at Bladt Industries etablerer sig på Lindø. Det vil

utvivlsomt skabe endnu mere aktivitet i området. Der er grund til at fejre endnu
et eksempel på, at vores satsning bærer frugt", siger regionsrådsformand Carl
Holst (V), der er en del af formandskabet i Syddansk Vækstforum.
Læs mere her
Bladt Industries har netop meldt sig ind i NBE NordDanmark.

Har I en profil på State of Green? - Link til NBE's profil
Stateofgreen.com er Danmarks samlende platform for danske virksomheder og
organisationers løsninger og kompetencer inden for energi, klimatilpasning,
vand og miljø. Med en gratis udstillingsprofil på stateofgreen.com kan I øge jeres
virksomheds globale synlighed.
Link til NBE's profil og vis, at I er en del af netvæ rket:
1. Log ind
2. Find NBE's profil
3. Under overskriften findes knappen "Request Link"
4. Link din profil til NBE's profil og angiv din rolle som "Partner"
Læs mere om State of Green i denne Quickguide
Opret en gratis profil her

Nyheder fra CSR.dk

Fakta om CO2-kvoter

Anmeldelse: Fem stjerner til bog om
investororienteret CSR-rapportering

Lige nu diskuteres CO2-kvoterne intenst i Danmark

Ny bog fra A.P. Møller-Mærsk-medarbejder anviser brugbare værktøjer til

og resten af Europa. Her kan du læse, hvad

virksomheders CSR-rapportering. Bogen kan hjælpe virksomheder til at

hensigten med kvoterne var og er.

blive mere 'lækre' for investorerne.

Læs mere

Læs mere her

www.nben.dk

