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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.

LED til Kongeskibet, ventilation og en klumpfisk
NBE-Netvæ rksmødet hos Nordsøen Oceanarium d. 12 februar stod i
energiens tegn, da de godt 50 deltagere blev præ senteret for nogle af
de nyeste og mest energibesparende løsninger inden for LED og
ventilation.
Professor Arne Remmen fra Aalborg Universitet bød velkommen til NBE
netværksmødet d. 12 februar med et oplæg om ressourceeffektivitet, cirkulær
økonomi og industriel symbiose. Her kom det bl.a. frem, at Ida Auken besøger
NBE NordDanmark og 9220-netværket i Aalborg i efteråret netop pga. hendes
interesse i industriel symbiose.
Turen til Oceanariet bød også på en rundvisning, hvor deltagerne bl.a. så
Nordsøens teknikrum, hvor der blev fortalt om Nordsøens energistyring. Turen
gik selvfølgelig også forbi klumpfisken og den lille babysæl.

Oplæ g med inspirerende energiløsninger
Da deltagerne kom tilbage fra rundvisningen, var Lyngsaa A/S klar med et oplæg
om LED-belysning. Lyngsaa A/S har bl.a. leveret belysning til sygehuse, færger og
Kongeskibet. Lyngsaa A/S specialiserer sig i at skabe LED-løsninger, som passer
til eksisterende armaturer.
Der var også besparelser at hente, da de to virksomheder Leanvent ApS og KE
Fibertec AS præsenterede energirigtige løsninger inden for henholdsvis
ventilationsspjæld og fiberbaserede luftfordelingssystemer.
Under overskriften "Tænk på driften ikke anlægsinvesteringerne", fortalte
Salgsingeniør Mads Møller fra Leanvent ApS om deres dråbespjæld, som sparer
energi, og som samtidig har et lavere lydniveau og tryktab.
KE Fibertec AS markerede sig særligt ved at have et Cradle2Cradle certificeret
produkt. "Vi ønsker at være firstmovere", sagde salgschef René Frimodt fra KE
Fibertec AS: "Cradle2Cradle er den rigtige vej at gå for vores virksomhed". Han
pointerede dog vigtigheden i at fokusere og begrænse sig, når man går i gang
med en sådan proces.

Joan Thiesen fra Gabriel A/S om mødet:
"Mødet gav et godt indblik i de processer der ligger bag en stor turistattraktion
som Oceanariet, og det var spændende at komme bag kulisserne. Samtidig fik vi
et godt indblik i hvordan Oceanariet arbejder med deres miljøforhold, og hvor
stor betydning det kan have for driftsøkonomien at se på belysning, varme
etc. De efterfølgende oplæg gav inspiration til hvordan man kan arbejde med
miljøforhold i sine produkter på en måde så det er med til at styrke salget til

eksisterende og nye kunder."

Se oplægsholdernes slides her
Hør interview fra Skaga FM med Direktør Jørgen Rasmussen fra Vraa
Dampvaskeri om netværksmødet hos Nordsøen Ocenarium og deres deltagelse i
NBE.

Få gratis vejledning til LED og ventilation
På netværksmødet hos Nordsøen Oceanarium gav oplægsholderne udtryk for, at virksomheder kan få en gratis vurdering af
belysning og ventilation. Se kontaktoplysninger herunder.
LeanVent A/S - Ventilation
LeanVent A/S tilbyder at komme på din virksomhed sammen med en samarbejdspartner og gennemgå ventilationssystemet og
komme med en løsning til energibesparelse.
Kontakt salgsingeniør Mads Møller - tlf: 88779274 / mm@leanvent.com

Lyngsaa A/S - LED-belysning
Vi står til enhver tid til rådighed, hvis der ønskes vejledning mht. til belysning. Vort speciale er netop at kunne tilbyde rep-kit,
således man kan anvende de eksisterende armaturer.
Kontakt Direktør Torben Laustsen - tlf: 98469270

Arrangement d. 14. marts i Aalborg: Seminar om ny tilsyns- og
godkendelsesbekendtgørelse
Hvilken betydning får de nye bekendtgørelser for virksomheder - og hvordan får
virksomheder mere ud af tilsynet?
14. marts 2013 kl. 8.00-11.30 hos Orbicon på Gasværksvej 4 i Aalborg
Program
08.00 Velkomst v/ Afdelingschef Lars Sloth, Orbicon og Miljøchef Michael Damm, Aalborg Kommune
08.15 Gennemgang af den nye tilsynsbekendtgørelse bl.a. kategorisering, tilsynsfrekvens og
retssikkerhedsloven v/ Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater
09.30 Pause med kaffe og rundstykker
09.55 Gennemgang af den nye godkendelsesbekendtgørelse med særligt fokus på de nye regler
knyttet til jord/grund vand (Basistilstandsrapport – BTR +
ophørsundersøgelser/afværgeforanstaltninger) v/ Advokat Mads Kobberø
10.20 Indhold / omfang af en basistilstandsrapport og ophørsundersøgelse. Gennemgang af
Miljøstyrelsens vejledning med cases v/Civilingeniør Pernille Palstrøm, Orbicon
10.50 Bilag 1 kontra bilag 2 herunder BAT – Kan man, hvis man selv er interesseret, deltage i
udarbejdelsen af BREF note? v/ Advokat Mads Kobberø
11.15 Aalborg Kommunes bud på, hvordan virksomheder kan få mest ud af de nye regler på
tilsynsområdet v/ Miljøchef Michael Damm
Arrangementet er åbent for alle og gratis. Hent programmet her.
Tilmelding til hlj-teknik@aalborg.dk

Kommende arrangementer
4. marts i Aalborg: Uddannelsestilbud - Leverandørstyring i et CSR perspektiv 1. del.

7. marts i Kolding: Fremtidens grønne vækst - er offentlige private samarbejder drivkraften?
8 marts i Aalborg: Temadag om industrielt design v/ Hubnorth og Conlan
12. marts i Nørresundby: Bæredygtig Business - Blå skjorter og grønne hjerter
12. marts i Aalborg: Morgenbreefing 2013 - "Den konkurrencedygtige by"
14. marts i Aalborg: Ny tilsyns- og godkendelsesbekendtgørelse (inkl. IE-direktiv) - hvad betyder det for virksomheder
v/ Mads Kobberø
15. marts i Aalborg: Sustainability in Novozymes - a story of sustainability application in business for decades
19. marts i Aalborg: Kursus i kemiguiden (kun for NBE-virksomheder)
10. april i Aalborg: NBE-Morgenmøde hos Fibertex Personal Care om Kemikaliestyring (kun for NBE-virksomheder begrænset antal pladser)
17. april i Aalborg: Mini-messe om varmepumper i fjernvarmesystemet v/ Fleksenergi, Aalborg Universitet og Dansk
Fjernvarme
18. - 19. april i Århus: Besøg af tyske virksomheder med interesse i energieffektivisering i industrielle processer
8. maj i Aalborg: NBE-netværksmøde hos Gabriel A/S: Hvordan tænker man bæredygtighed ind i
forretningsstrategien? (kun for NBE-virksomheder)
Se mere om arrangementerne her

Gratis hjælp til energiplanlægning og energiledelse
Ancuta-Gabriela Trintis arbejder i NBE NordDanmark i perioden 11. februar – 10. april 2013 som
virksomhedspraktikant.
Ancuta er uddannet som civilingeniør i by‐, energi‐ og miljøplanlægning med specialisering i
energiplanlægning og -ledelse for både energisektoren, offentlige myndigheder og private forbrugere.
Nogle af hendes vigtigste interesser er:
• Energisystemanalyser og -optimering
• Energi modellering
• Vedvarende energiteknologier (el / varme)
• Vurdering af energipolitikker
• Energieffektivitet i bygninger (isolering)
• Forundersøgelser af energiprojekter
Få gratis hjæ lp af Ancuta til de ovenstående emner - en dag / en uge eller læ ngere. Kontakt
NBE og hør om mulighederne.
Lokal projektleder Mette Bøgh: mbb-teknik@aalborg.dk/ 99312429

Vil I screenes af NBE springboardet?
Find en dato på NBE's hjemmeside, hvis din virksomhed endnu ikke har
fået en bæ redygtighedsscreening.
Bæredygtighedsscreeningen giver et overblik udfordringer og muligheder ved en
virksomheds produktion og produkter fx:
energioptimering
optimering af materialeanvendelsen
reduktion af ressourceforbrug
affaldsreduktion
udvikling af mere energieffektive og miljøvenlige produkter
Springboardet består af Aalborg Kommune/ Hjørring Kommune,

erhvervsafdelingen, Aalborg Universitet og Energi Nord.
Find en dato på hjemmesiden og kontakt Heidi Lyhne (hlj-teknik@aalborg.dk), hvis
du ønsker at blive screenet.
Tilbuddet gælder kun for NBE-medlemmer og observatører.

Profiler jer via State of Green - Danmarks grønne brand
Stateofgreen.com er Danmarks samlende platform for danske virksomheder og
organisationers løsninger og kompetencer inden for enerig, klimatilpasning, vand
og miljø. Med en gratis udstillingsprofil på stateofgreen.com kan I øge jeres
virksomheds globale synlighed.

Hjemmesiden henvender sig til internationale målgrupper, og portalen havde i 2013 i gennemsnit ca. 35.000 sidevisninger om
måneden fra mere end 200 lande.
En gratis profil giver følgende fordele:
online eksponering
tiltrækning af deltagere til internationale events
gratis eksponering på de største internationale konferencer
Mulighed for besøg af potentielle kunder, investorer osv. via besøgsprogrammet State of Green Tours
Eksponering på kinesisk
Opret en gratis profil her
Link til NBE's profil
Når I har oprettet en profil, har I mulighed for at linke til forskellige andre profiler fx NBE's profil (gælder kun for NBE-virksomheder).

Nyheder fra CSR.dk

Varme CSR-tendenser i 2013

Danmark får et nationalt energiindeks
I lighed med en række andre lande, får Danmark nu også et

Compliance, skat & csr, ordentlige arbejdsforhold på danske

nationalt energiindeks. Indekset, som sætter fokus på

virksomheders fabrikker i udlandet og grøn økonomi i

energiforbruget og energieffektiviteten i de 1.000 største

transportsektoren bliver nogle af de varme CSR-emner her i

virksomheder i Danmark, præsenteres på en konference om

2013, vurderer en række eksperter, som Erhvervsmagasinet CSR

to uger.

har talt med.
Læs mere her
Læs eksperternes bud her.

www.nben.dk

