
 

  

 
 
 
Nyheder i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark  
 
NBE NordDanmark er et erhvervsnetværk, som har til formål at fremme og sikre arbejdet med 
bæredygtighed i erhvervslivet. Gennem en kombination af miljøforbedringer og erhvervsudvikling har 
virksomheder i Aalborg og Hjørring Kommune mulighed for at for styrke deres konkurrenceevne. 
Virksomhederne får bl.a. gennemført en screening af deres virksomheds produktion og produkter samt 
mulighed for erfaringsudveksling med andre virksomheder, som også prioriterer grøn vækst.  
 
NBE er et samarbejde mellem Aalborg Kommune, Hjørring Kommune, Hjørring Erhvervscenter, Aalborg 
Universitet, Energi Nord og de deltagende virksomheder. 
 
Se mere på www.nben.dk 
 
 
NBE i Rio 

 
Til Miljøkonferencen i Rio, som netop har fundet sted, fik Aalborg Kommune mulighed for at 
beskrive tiltagene i forbindelse med kommunens bæredygtighedsstrategi.  
Et af disse tiltag er naturligvis NBE, som derfor blev beskrevet i diverse materialer bl.a. i kataloget 
”Sustainable Cities”, som er udviklet til Miljøkonferencen. Læs om NBE på side 60.      
 
Udover konferencen i Rio er NBE blevet omtalt i en artikel i SAS’ katalog, Scanorama, som hele 
maj måned lå i alle SAS’ fly. Se artikel her. 
Desuden er netværket blevet beskrevet i en artikel i KTC.  
 
 
 
ENERGIsk netværksmøde hos Skallerup Klit Feriecenter 

 
Energi var øverst på dagsordenen, da Skallerup Klit Feriecenter onsdag d. 9. maj 2012 afholdt 
NBE netværksmøde. Dagen bød bl.a. på et oplæg fra Dansk Industri om det nye energiforlig, som 
åbner op for nye muligheder for danske virksomheder. 
Skallerup Klit Feriecenter er meget fokuseret på energi og klima og er bl.a. certificeret CO2-neutral. 
En spændende rundvisning på Skallerup Klit Feriecenter gav et helt klart billede af Skallerup Klits 
mange tiltag inden for bæredygtighed.  
 

• Referatet kan findes på www.nben.dk under netværksmøder 
 

• Se pressemeddelelse om netværksmødet 
 
 
Husk næste netværksmøde er d. 28. august. Sæt allerede kryds i kalenderen nu! 
Mødet kommer til at omhandle: Genanvendelse af affalds- og restprodukter, synergi og 
samarbejde.  
Nærmere information om netværksmødet kan findes på hjemmesiden.   
 
 

http://www.nben.dk/
http://www.sustainablecities2012.com/read/
http://www.nben.dk/
http://csr.dk/en-energisk-dag-hos-skallerup-klit-feriecenter


 

  

 
Ønsker til fremtidige netværksmøder 

 
For nyligt er der sendt en ’ønskeliste’ rundt til alle virksomheder i netværket, hvor virksomhederne 
fik mulighed for at komme med ønsker og forslag til fremtidige netværksmøder.  
Vi har fået rigtig mange gode input og forslag til, hvordan netværksmøderne kan forbedres, og 
hvilke emner der kan komme på dagsordenen.  
Blandt andet er der et stort ønske om at få miljødokumentation og energi på dagsordenen.  
 
Herunder ses en oversigt over mulige emner, og hvorvidt disse blev fundet ’meget interessante’: 

 
 
 
Ny værktøjskasse på NBE’s hjemmeside 

 
Der er nu samlet en ’værktøjskasse’ på www.nben.dk, hvor det er muligt at finde forskellige 
værktøjer, som kan gøre arbejdet med bæredygtighed lidt nemmere.  
Her kan man fx finde keminøglen og kemiguiden. 
 
Som medlem af NBE har virksomheder mulighed for at få et gratis login til KEMIGUIDEN. 
 
Kemiguiden er et webbaseret værktøj udviklet for at lette arbejdet med at få et overblik over 
situationen i den enkelte virksomhed. 
 
Kontakt Mette Bøgh Birk, lokal projektleder i Aalborg, for nærmere information.  
mbb-teknik@aalborg.dk / 99312429 
 
 
 
 

http://www.nben.dk/
http://www.nben.dk/
http://kemiguiden.dk/Default.aspx
mailto:mbb-teknik@aalborg.dk


 

  

 
Hjemmeside til at finde bedre kemikalier 

 
Torsdag den 24. maj åbnede en ny hjemmeside, hvor virksomheder kan få konkret hjælp til at finde 
og vurdere alternativer til farlige kemiske forbindelser.  
Mange virksomheder vil gerne erstatte farlige kemikalier i produktion og produkter med mindre 
farlige.  
Arbejdet med at finde alternativer kan være en vanskelig proces og en rigtig tidsrøver.  
Den nye hjemmeside kan være en hjælp for virksomhederne i dette arbejde. 
 
Se hjemmesiden her.  
 
 
Aalborg Havn og Aalborg Universitet inviterede til miljøkonference 

 
”Hvor ligger miljøpotentialet for de nordjyske havne, og hvordan udnyttes disse muligheder?” lød et 
af spørgsmålene, som blev taget op, da Aalborg Havn i samarbejde med Aalborg Universitet 
afholdt miljøkonference d. 21/6-12 på Utzon Centret i Aalborg. Formålet var at finde forslag til, 
hvordan de Nordjyske havne skubbes i en miljøbevidst og bæredygtig retning.  
 
Læs hele nyheden her 
 
 
Goldman Sachs investerer 40 mia. dollars i projekter om vedvarende energi  

 
Til det årlige aktionærmøde i New Jersey erklærede Goldman Sachs, at de investerer mindst 40 
mia. dollars i projekter knyttet til vedvarende energi rundt om i verden over de næste ti år.   
Goldman Sachs er er en af de største investeringsbanker i verden og den investeringstillid de viser 
over for ”clean tech” virksomheder er derfor af stor betydning.  
Goldman Sachs sætter således kursen for andre investorer, der er ønsker at opnå profit inden for 
vedvarende energi. 

Læs hele artiklen her (engelsk artikel).  

 
NBE på LinkedIn  

 
NBE NordDanmark har en gruppe på LinkedIn, hvor alle er velkomne til at deltage.  
Gruppen hedder ganske enkelt: ”Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling 
NordDanmark”. 

Det er vores håb, at dette kan fungere som platform for vidensdeling sideløbende med 
hjemmesiden.  
Her er man velkommen til at komme med idéer, tanker og interessante input omkring 
bæredygtighed. 
 
 
Husk at nyheder og NBE aktiviteter kan findes på www.nben.dk 

Kontakt 
Heidi Lyhne Jensen 
hlj-teknik@aalborg.dk 
+45 99312172 
 

http://www.subsport.eu/
http://csr.dk/aalborg-havn-og-aalborg-universitet-inviterede-til-milj%C3%B8konference
http://www.link2portal.com/goldman-sachs-annual-meeting-jersey-city-commits-40bn-renewable-energy-projects?utm_source=http%3a%2f%2ftenalps.communigatormail2.co.uk%2ftenalpslz%2f&utm_medium=email&utm_campaign=EAEMNewsletter30.05.12&utm_term=%2440bn+boost+fr
http://www.linkedin.com/groups/Netv%C3%A6rk-B%C3%A6redygtig-Erhvervsudvikling-NordDanmark-4398203?gid=4398203&trk=hb_side_g
http://www.linkedin.com/groups/Netv%C3%A6rk-B%C3%A6redygtig-Erhvervsudvikling-NordDanmark-4398203?gid=4398203&trk=hb_side_g
http://www.nben.dk/
mailto:hlj-teknik@aalborg.dk

