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Nyheder i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark
August 2013
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 - Netværksmøde hos Alfa Laval Aalborg om miljømærker og oplæg fra
Udviklingsministeren d. 18/9-13
Et grønnere samfund drives bl.a. af vores indkøb - enten som virksomhed, borger eller det offentlige. En række produkter er
miljømærket og guider forbrugeren til grønnere indkøb. Men hvordan signalerer virksomheder iøvrigt, at de forholder sig aktivt til
bæredygtighed overfor fx kunder, medarbejdere og stakeholders?
Netværksmødet har denne gang fokus på, hvordan mærkninger og certificeringer kan vise vejen til et mere bæredygtigt indkøb.
Dagsorden:
13.00 Velkomst og kort præsentationsrunde v/ Professor Arne Remmen, AAU og Direktør Søren Krarup, Alfa Laval
13.30 Miljømærker som vækstmotor - øg omsætningen med miljømærkning v/Konsulent Charlotte Fischer, Miljømærkning Danmark
14.00 Bæredygtig erhvervsudvikling med et globalt udsyn v/Udviklingsminister Christian Friis Bach
14.30 Kaffe
15.00 Præsentation og rundvisning af Alfa Laval Aalborg
16.00 Workshop - vælg imellem:
- Uddybning af miljømærker v/ Miljømærkning Danmark
- Frembringelse af ansvarlige produkter via DNVs ProSustain program v/Anne Hansen, Det Norske Veritas Business Assurance A/S
- Grønne indkøb i Aalborg Kommune v/Miljøchef Michael Damm
16.50 Tak for i dag v/ Professor Arne Remmen, AAU
Tilmelding til hlj-teknik@aalborg.dk senest d. 12. september. Husk at væ lge workshop ved tilmelding.
Der åbnes denne gang op for, at "ikke-NBE-virksomheder" også kan deltage. Dog er der et begrænset antal pladser.

NBE Morgenmøde om statsstøtte til omlægning fra fossilt brændsel
til proces til vedvarende energi
Der er etableret en ny statstilskudsordning "VE til proces", som er en opfølgning på
energiaftalen fra foråret 2012. Ordningen er målrettet virksomheder, der konverterer deres
procesenergi til vedvarende energi eller fjernvarme. Ordningen giver mulighed for op til 65%
støtte. Bemærk at ordningen ikke omfatter energi til rumvarme.
På morgenmødet gennemgår vi mulighederne for at opnå støtte, og præsenterer eksempler
med varmepumpe.
Tid og sted
Morgenmødet afholdes onsdag d. 4. september 2013 kl. 7.45 – 9.30 hos Energi Nord, Over
Bækken 6, 9000 Aalborg.
Tilmelding
Tilmeld dig til sls@energinord.dk senest mandag d. 2. september 2013

Morgenmødet er gratis og åbent for alle interesserede!

Indstil en virksomhed til Aalborg Commitments Prisen 2013
Som noget nyt lancerer Aalborg Kommune en bæredygtighedspris: Aalborg Commitment Prisen. I år gives prisen til en virksomhed, som
har markeret sig indenfor bæredygtighed. Indstil en virksomhed, som du mener fortjener prisen.
Målet med Aalborg Commitments Prisen er at anerkende og synliggøre virksomhedernes bæredygtighedsinitiativer.
For at få tildelt prisen skal flere af følgende kriterier være opfyldt:
• der kan peges på vellykkede initiativer, som viser ansvar for og fremme af bæredygtighed.
• initiativet er dækket af en af de ti temaer i Aalborg Commitments.
• initiativet kan skabe engagement hos andre og større fokus på bæredygtighed i samfundet.
Indstillingen sendes til Lene M. Nielsen senest den 16. sept. 2013 på lmn-teknik@aalborg.dk.
Dommerpanelet er i år styregruppen for NBE NordDanmark. Prisuddelingen vil foregå d. 20. september 2013 under åbningen af Center
for Grøn Omstilling som del af Aalborg Bæredygtighedsfestival.

Så er vi gået i gang med processen om Plan for Bæredygtig
Forretningsudvikling
NBE virksomheder har lige nu mulighed for at få gratis hjæ lp til udvikling af en Plan
for Bæredygtig Forretningsudvikling. Den gratis hjælp indebærer 2 inspirationsmøder
med 3-4 NBE virksomheder; ét individuelt møde, hvor der er fokus på de konkrete
strategiske overvejelser i den enkelte virksomhed; samt hjælp til at formulere den
strategiske plan.
NBE har udvalgt tre konsulenter, som virksomhederne har mulighed for at vælge

Opstartsmøde i Utzon

imellem til at facilitere hele processen.
Første opstartsmøde afholdt i Aalborg
Mandag den 26. august 2013 havde vi det første opstartsmøde om Plan for
Bæredygtig Forretningsudvikling på Utzon Centret i Aalborg. Formålet med mødet var
at introducere til processen, samt introducere de tre konsulenter: Deloitte
Sustainability, Niras og konsortiet bestående af Gabriel/COWI/Milestone Pro.
Opstartsmøde i Hjørring i september

Der blev allerede lavet aftaler på det første

Der kommer en gentagelse af opstartsmødet den 24. september 2013 i Hjørring, så

møde om at danne inspirationsgrupper.

hvis I ikke havde mulighed for at deltage på det første møde, er der stadig mulighed
for at møde konsulenterne.

NBE-virksomheden AVV er nomineret til CSR Awards 2013
AVV er netop blevet nomineret til CSR-miljøprisen til CSR Awards, som i år foregår i Holstebro d. 16. - 17. september efter at være
blevet indstillet af NBE. Blandt hovedtalerne til dette års CSR Awards er Kofi Annan og Ida Auken.
AVV er nomineret med projektet "Nulskrald". "Nulskrald" er et pilotprojekt med fokus på aktiv deltagelse af ildsjæle og borgere i at
minimere affaldsmængden til forbrænding. Første fase af "Nulskrald" strakte sig over 5 uger, hvor 105 familier i Vendsyssel nedbragte
mængden af affald i deres skraldespande med 51 % i gennemsnit - ved bl.a. at øge sorteringen, undgå madspild og have fokus på
bæredygtige indkøb.
AVV er stolte over nomineringen
"Vi er stolte! Prisen uddeles hvert år blandt større danske virksomheder, der arbejder med CSR - social ansvarlighed og bæredygtig
adfærd.
Nulskrald er nomineret sammen med to andre virksomheder/organisationer: KATVIG LEASING og Aarhus Vand i indstillings-feltet CSR
Environment Prize, der går til det bedste eksempel på ressourceoptimering og cirkulær økonomi. For eksempel en miljøløsning, et
produkt eller en forretningsmodel inden for f.eks. bæredygtig produktion og forbrug. Løsningen må meget gerne have
udbredelsespotentiale.
Vi glæder os til konferencen, og vi glæder os over, at Nulskrald-tankegangen vinder genklang hos andre!" AVV.
Stem på projektet her

Aalborg Bæredygtighedsfestival 13. - 21. september 2013
Kalenderen i Aalborg Bæredygtighedsfestival er ved at blive godt fyldt med rigtig mange spændende aktitiviteter i hele ugen. Flere NBE
virksomheder har meldt sig på banen enten som arrangør af et event eller som sponsor. Vi håber, I alle har lyst til at komme og opleve de
mange aktiviteter!
Spæ ndede arrangementer for virksomheder:
- Åbningen af Center for Grøn Omstilling med politisk debat 20/9-13
-

NBE Netværksmøde om Miljømærker 18/9-13
NBE Netværksmøde om cirkulær økonomi 19/9-13
Energy Day på Nytorv - 13/9-13
Energy Day #2 v/ Energy Vision 16/9-13

Se, hvad der ellers er i kalenderen til Aalborg Bæredygtighedsfesitval
- og hold øje med Nordjyske torsdag d. 12. september!
For yderligere information, kontakt:
Projektleder for Bæredygtighedsfestivalen Anders Du Mont-Thygesen: adm-teknik@aalborg.dk

Mandag Morgen introducerer et nyt netværk under navnet Lean & Green
Lean & Green er en ny managementfilosofi, som førende virksomheder verden over bruger til systematisk at nedbringe
miljøomkostninger og skabe nye bæredygtige forretningsmodeller. Lean & Green handler om at kombinere
produktivitets- og ledelsesfilosofien lean med miljø- og energiledelse.
Netværket er Danmarks første Lean & Green-netværk for danske virksomheder og organisationer. Det sker i
samarbejde med den britiske konsulentvirksomhed SA Partners.
Deltag i MM's Lean & Green netvæ rk
Som deltager i MM's Lean & Green netværk vil du modtage coaching fra verdens førende konsulenter inden for
området til, hvordan din virksomhed kan bruge Lean & Green som en motor for bæredygtig vækst. Coaching- og
læringssessioner i netværket tager udgangspunkt i SA Partners research og bogen "Creating a Lean and Green
Business System: Techniques for Improving Profits and Sustainability".
Du kan læse mere om informationsmøde, pris for deltagelse i netværket, tilmelding mm. her.

Energy Day #2 - Energi i Partnerskaber d. 16. september i Aalborg
EnergyVision præsenterer nu EnergyDay #2, hvor vi sætter fokus på indgåelse af partnerskaber inden for energi. I lighed med
EnergyDay #1 får vi aktuelle og relevante nøglepersoner i tale og sætter via workshops spot på konkrete problemstillinger, som kan
hjælpe dig videre som offentlig eller privat aktør.
EnergyDay #2 indeholder tre hovedspor; Industriel Symbiose, Smart Sourcing og OOPP
Det er målrettet både offentlige og private aktører, der er beskæftiget inden for - eller har en ambition om at beskæftige sig med energi.
EnergyDay #2 afholdes 16/09 2013 i Nordkraft-bygningen i Aalborg som en del af Aalborg Bæredygtighedsfestival.

Tilmeld dig her

Nye vitaminer til grøn eksport
Kilde: Information
Danmark har en klar styrkeposition inden for vedvarende energi og dét at bruge energi effektivt. Vi har gennem mange år opbygget
værdifuld viden og omsat den til vækst og eksport i hele verden. Men hvordan kommer vi videre, så vi kan skabe endnu flere job? Det
spørgsmål har Miljøministeriet og Dansk Energi stillet i en ny rapport, som fokuserer på vindervirksomheder inden for cleantech. For
uanset hvor grønne og miljøvenlige en virksomheds produkter er, så skal den kunne konkurrere med den globale konkurrence.
Potentialet skal udnyttes
Der skal satses på udvikling og eksport inden for det grønne område, og det sikres bedst i et samspil mellem det offentlige og
virksomhederne. Vi skal ikke skabe virksomheder, som er afhængige af støttekroner, men vi skal udnytte den styrke, som staten har
opbygget inden for eksportfremme, forskning og hjælpeprogrammer til teknologiudvikling.
Læs hele artiklen

Nyheder fra CSR.dk

Aalborg inviterer til grøn festival

PwC om klimaplan: Virksomheder skal være
mere energieffektive

Aalborg kommune holder for første gang en festival om

Revisions- og rådgivningsvirksomheden PwC's nye CSR-chef Anne-

bæredygtighed. Arrangementet sætter fokus på byens mange

Louise Thon Schur mener, at regeringens nye klimaplan stiller

bæredygtige initiativer med det formål at inspirere til en mere

nye krav til innovative og energieffektive løsninger i

grøn adfærd.

virksomhederne.

Læs mere

Læs mere her
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