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NBE ønsker dig en glædelig og grøn jul
 
Du ønskes hermed en glædelig og grøn jul.
 
Det har været et begivenhedsrigt år i NBE med mange gode
virksomhedsprojekter og udvidelsen af netværket til hele
Nordjylland. Vi ser frem til endnu et spændende år med nye
samarbejder og øget synlighed omkring NBE til glæde og gavn for
Nordjylland og ikke mindst for miljøet og vores fremtid.

Med venlig hilsen
Jens Højer
Formand
Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark

Podcast om NBE
 
Brønderslev Erhverv har en podcastserie, der hedder
IndustriKvarteret, hvor de ca. 1 gang om måneden inviterer nye
gæster ind til en snak om et erhvervsrelateret emne.

I denne udgave har temaet været Netværk for Bæredygtig
Erhvervsudvikling NordDanmark, og Lene Nielsen, der er
projektleder for netværket, og Jens Højer, der er formand for
netværket og ejer af Højer Møbler, har derfor været i studiet.

Hør podcasten her.

Beskæftiger din virksomhed sig med byggeri?
 
Besøg NBE-projektet, Green Building A-Z, på deres nylancerede
hjemmeside eller LinkedIn, hvor der løbende inviteres til
spændende arrangementer og deles indhold, som alt sammen kan
give inspiration til, hvordan din virksomhed kan påbegynde eller
styrke sit arbejde med bæredygtigt byggeri – bl.a. i udarbejdelsen
af tilbud, forbedring af processer og meget mere. Aktiviteterne er
GRATIS at deltage i.
 
Projektet, Green Building A-Z, arbejder for at give de offentlige og
private aktører i byggesektoren den nødvendige viden og
kompetencer, så de fremover er rustet til at efterspørge og bygge
mere bæredygtige og energieffektive offentlige bygninger. 

https://nbe.clients.ubivox.com/not_available_in_archive/
http://brondersleverhverv.dk/industrikvarteret/16-baeredygtigt-erhverv/
http://www.greenbuilding-az.com
https://www.linkedin.com/company/green-building-a-z


Indtjeningsmulighederne ved miljøledelse
overses

Danske virksomheder forbinder i høj grad miljøledelse med en
reduktion af udgifter og klimabelastning, men overser i den
forbindelse indtjeningsmulighederne konkluderer ny undersøgelse
foretaget af blandt andre Aalborg Universitet. Strategisk
miljøledelse rummer gode indtjeningsmuligheder, hvis man som
virksomhed udnytter mulighederne optimalt og konklusionen lyder,
at virksomhederne mangler at få øjnene op for den værdi, det kan
give at ændre fokus fra produktion, proces og forbrug til design og
produktudvikling. Virksomhederne bør ændre deres forståelse og i
højere grad fokusere på ”at tjene” frem for ”at spare” og derved
få det optimale ud af strategisk miljøledelse.
 
Læs hele artiklen her.

Aalborg Zoo opnår bedre indeklima og stor
besparelse gennem energirenovering

NBE-virksomheden Aalborg Zoo har gennemført et stort
energirenoveringsprojekt, hvor de, uden at skulle have en krone
op af lommen, forbedrer indeklimaet, opnår en stor økonomisk
besparelse og skåner miljøet for unødvendigt CO2-upslip. Projektet
er gennemført i samarbejde med blandt andre Eniig, som har
udskiftet gamle målere med nye, og energiforbruget overvåges nu
af deres energiledelsessystem, som kan skabe indsigt og overblik
over forbruget, som i sig selv kan være med til at skabe en
yderligere besparelse på 15 % på energiforbruget.
 
Læs hele artiklen her.

Bliv sponsor for Aalborg
Bæredygtighedsfestival
 
Vil du være med til at støtte op om den grønne omstilling i
Aalborg? Bliv sponsor for Aalborg Bæredygtighedsfestival og få
mange bæredygtige fordele. Bl.a. får I mulighed for at få lavet en
video om jeres bæredygtighedsarbejde, logo i festivalprogrammet
og billetter til Aalborg Zoo. Se mere her.
 
Der er også blevet lavet en video om Aalborg
Bæredygtighedsfestival 2016, hvor du bl.a. kan se hvad CO2Light
og Better World Fashion fik ud af at deltage. Se videoen her.

Hvis du er interesseret i at høre nærmere, kan festivalen
kontaktes på baeredygtighed@aalborg.dk

Cirkulære forretningsstrategier i praksis
 
Onsdag d. 7. december afholdte Aalborg Universitet og NBE et
arrangement hos møbeltekstil-virksomheden Gabriel i Aalborg.
Arrangementet tog udgangspunkt i projektet Bæredygtig
Produktion 3.0, som er finansieret af Industriens Fond.
Indledningsvis fortalte Arne Remmen fra AAU om projektet og
udviklingen fra version 1.0 til 3.0 i dag, hvor man i højere grad

http://csr.dk/danske-virksomheder-mangler-fokus-p�-indtjening-i-milj�arbejde
http://www.building-supply.dk/article/view/303619/gronnere_uden_at_bruge_en_krone?ref=newsletter&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=daily
http://baeredygtighedsfestival.dk/media/5527571/sponsor_baeredygtighedsfestival2017.pdf 
https://www.youtube.com/watch?v=HLKxjFlnJhM&t=3s
mailto:baeredygtighed@aalborg.dk 


tænker bæredygtig produktion i systemer. Gabriel holdte, udover
virksomhedere Better World Fashion og Højer Møbler, et oplæg om
deres praktiske erfaringer med cirkulære forretningsstrategier til
stor inspiration for de fremmødte.
 
Se mere om arrangementet her.

Fokus på affaldet i Frederikshavn
 
Torsdag d. 1.december afholdt Erhvervshus Nord arrangementet
”Tjen penge på jeres affald”. Til arrangementet fortalte
Miljøstyrelsen om deres arbejde med at hjælpe virksomheder til at
sortere deres affald bedre og præsenterede gode praktiske råd til
at komme i gang. Miljøafdelingen i Frederikshavn Kommune holdt
oplæg om deres tilgang til miljøtilsynsarbejdet. Her er kommunen
langt fremme i forhold til at bruge tilsynet som en mulighed for
konstruktiv dialog og sparring omkring muligheder for bedre
sortering og håndtering af affaldet. NBE fortalte om gode
eksempler på, at affaldssortering er noget der kan betale sig for
virksomhederne og præsenterede konkrete symbiose projekter,
hvor det er lykkedes at gå fra affald til en ressource.
Hovedbudskabet i den forbindelse var, at det handler om netværk,
om at opbygge relationer og om at kunne se muligheder sammen.

Nyheder fra CSR.dk
Svanemærket og EU-Blomsten fremmer
cirkulær økonomi
Mange virksomheder vil gerne producere produkter, der kan
bidrage til den cirkulære økonomi. Tilsvarende vil mange indkøbere
gerne være med til at fremme cirkulær økonomi gennem deres
valg af produkter. Svanemærket og EU-Blomsten er oplagte
redskaber ...

Læs mere her

Ryk CSR ind i bestyrelsen
CSR har trange kår i bestyrelseslokalerne. Der er brug for langt
flere personer med CSR-strategiske kompetencer i bestyrelserne
for at sikre, at virksomhederne fremtidssikrer
forretningsmodellen og produktporteføljen til den bæredygtige
tidsalder.

Læs mere her

Besøg NBEs hjemmeside 
 
Find os på LinkedIn

Få din virksomheds historier i nyhedsbrevet.
Skriv til lene.buhl@aalborg.dk

 
Klik her for at framelde dig nyhedsbrevet

https://nben.dk/2016/11/7-december-2016-workshop-om-cirkulaere-forretningsstrategier-i-praksis
http://csr.dk/svanem�rket-og-eu-blomsten-fremmer-cirkul�r-�konomi
http://csr.dk/ryk-csr-ind-i-bestyrelsen
http://www.csr.dk
http://www.nben.dk
https://www.linkedin.com/company/netv�rk-for-b�redygtig-erhvervsudvikling-norddanmark
mailto:lene.buhl@aalborg.dk
https://nbe.clients.ubivox.com/not_available_in_archive/
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