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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.

Hvem kan bruge vores affald? - Netværksmøde om Grøn
Industrisymbiose

Et NBE netværksmøde hos AVV d. 17. juni var det indledende skridt til projektet
Grøn Industrisymbiose. Der var mødt flere NBE-virksomheder op for at høre om
mulighederne for symbiose og bl.a. finde ud af, hvordan affald fra én virksomhed
kunne blive en ressource for en anden virksomhed.  

Som inspiration for symbiose-tankegangen var der oplæg fra Kalundborg Symbiosis. Over de
sidste 40 år har Kalundborg Symbiosis udviklet sig gradvist. Hver enkelt ny symbiose-relation
har betydet reducerede driftsomkostninger og/eller lavere forbrug på ressourceindtag,
hvilket samlet har betydet en forbedret konkurrenceevne for virksomhederne. Kalundborg
Symbioses er et meget anerkendt  og international brand og bl.a. virksomhedsledere fra
Kina er meget interesserede i tankegangen. Idéen kan dog være svær at sælge, da
virksomhederne i Kalundborg netværket er forholdsvist store og derfor ikke overbeviser
SMV'er, mener Direktør Niels Larsen fra Kalundborg Symbioses Center. Han håber dog, at
flere virksomheder vil forsøge at danne symbioser, da det er gavnligt for både økonomi og
miljø.  

En spændende rundvisning viste AVV's store arealer, hvor deltagerne fik en introduktion til
AVV's arbejde, bl.a. deres sorterings- og genbrugsmuligheder.

Om Grøn Industrisymbiose
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 hjælpe med gennemførelse af opgaven.

Projektet Grøn Industrisymbiose har til formål at støtte til udvikling af idéer, forundersøgelser
mv. forud for symbiose mellem virksomheder. Endeligt giver dagen mulighed for at drøfte
sammenhænge, hvor jeres virksomhed kan deltage i kommende symbiosesamarbejder.

I kan kontakte projektleder Henrik Møller Thomsen på tlf. 99 31 20 29 for nærmere
oplysninger.

Se slides og resultater fra workshoppen på NBE's hjemmeside 

https://nbe.clients.ubivox.com/not_available_in_archive/
http://avv.dk/
http://www.symbiosis.dk/
http://baeredygtigterhverv.hjoerring.dk/Baeredygtigt-Erhverv/Netvaerksmoeder.aspx


Sortering af affald hjemme hos en familie i Vendsyssel

"Nulskrald" har vist, at involveringen af brugerne i høj grad
skaber både adfærdsændring og konkrete miljøresultater. En
løftestang i projektet har været kommunikation imellem
brugerne på de sociale medier og ved dialogmøder. 

NBE indstiller AVV til CSR Awards 2013

I år har NBE valgt at indstille AVV for deres projekt "Nulskrald" til CSR
Awards i katagorien "CSR Environment". 

"CSR Environment" går i år til det bedste eksempel på
ressourceeffektivitet. Det kan for eksempel være en miljøløsning, et
produkt eller en forretningsmodel inden for f.eks. bæredygtig
produktion og forbrug.
 
AVV har været initiativtager og drivkraft i "Nulskrald" – 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 at øge
sorteringen, undgå madspild og have fokus på bæredygtige indkøb.

Se indstillingen her
 

Gratis hjælp til bæredygtige udviklingsmuligheder

I NBE er der nu mulighed for at få hjælp til udvikling af en strategisk Plan for
Bæredygtig Forretningsudvikling.

Planen målrettes direkte til den enkelte virksomhed. Målet er at lave en perspektivrig
strategi, som viser nye udviklingsmuligheder for virksomheden over en 5-10 årig
periode.

Der kan bl.a. peges på følgende konkrete fordele:
• Mere konkurrencedygtighed – fx nye forretningsområder, markeder og finansiering
• En mere bæredygtig profil
• Potentielle nye samarbejdspartnere

I august 2013 starter NBE processen med udvikling af de strategiske planer
på de enkelte virksomheder
Den 26. august afholdes et opstartsmøde, hvor I har mulighed for at møde de
konsulenter, I kan arbejde sammen med. For de af jer, der er forhindrede i at komme
(d. 26. august), afholdes der en gentagelse d. 24. september 2013. Hjælpen til
forretningsplanen er gratis, og da der er et begrænset antal pladser, vil det fungere
efter først-til-mølle princippet.
 
Interesserede kan melde tilbage til: Christina Grann Myrdal: cgm-teknik@aalborg.dk
(Tilbuddet gælder kun for NBE-virksomheder) 

SUNBY vil gøre industrien mere bæredygtig
Nørresundby-virksomheden SUNBY, som er datterselskab af Barsmark A/S, er netop blevet en NBE-
virksomhed.

SUNBY, der har specialiseret sig i at udvikle og forhandle bæredygtige materialer til industrien, er
gået sammen med det nordjyske vindenerginetværk, Hub North, om at etablere den såkaldte Smart
Materials Cluster. Klyngen, som stadig er i sin opstartsfase, består af virksomheder, der samarbejder
om at genanvende værdifulde spild- og affaldsprodukter fra bl.a. vindmølleindustrien.

For at øge opmærksomheden på den stigende affaldsproblematik, arbejder SUNBY med at designe
og producere blandt andet møbler af udtjente vindmøllevinger. 

En af SUNBYs prototyper, et skateboard, fik stor opmærksomhed, da EU's klimakommissær, Connie
Hedegaard (se billede), hoppede op på det, mens vindmøllefolk fra hele verden var samlet til
vindkonference i Aalborg Kongres og Kultur Center tidligere på måneden.

http://baeredygtigterhverv.hjoerring.dk/Baeredygtigt-Erhverv/Nyhedsarkiv/NBE-indstiller-AVV-til-CSR-Awards.aspx
http://www.sunby.dk
http://www.energy-supply.dk/article/view/105406/dansk_klynge_klar_til_at_genbruge_vinger?


NBE har fået fine nye blyanter

NBE har lige fået nogle fine blyanter ind af døren, som kan plantes,
når man har opbrugt blyanten!

Blyanten består af 100% organiske stoffer i form af grafit, ler,
bæredygtigt træ, tørv og økologiske krydderurtefrø.

Idéen:
Brug blyanten til at skrive med.
Plant blyanten når den er brugt op, eller du ikke har tålmodighed til
at vente længere.
3-4 uger senere skyder friske krydderurter op.

Læs mere om blyanten her

Alle NBE-virksomheder kan se frem til at få en blyant inklusiv
krydderi til næste NBE-arrangement! 

Green Lean morgenmøde gav inspiration til reduktion af miljøspild

Green Lean er en udspringer af den populære japanske produktionsfilosofi Lean,
som har til formål at reducere spild i virksomheden. Med effektive Lean-værktøjer er
det muligt at reducere indenfor: Overproduktion, transport, ventetid, overforædling,
lager, defekt, bevægelse og uudnyttet talent.
 
Ved at ændre lidt på nogle af Lean-værktøjerne kan de anvendes udelukkende med
fokus på at fjerne miljøspild. Det er Green Lean.

På et NBE morgenmøde fortalte miljøkoordinator Anne Mette Kaalund fra
AAU om sine erfaringer med Green Lean 
Formålet med Green Lean er, ifølge Anne Mette, at ændre kulturen i en virksomhed. I
processen har medarbejderne mulighed for at komme med løsningsforslag til,
hvordan spild i virksomheden kan reduceres. Green Lean drejer sig således i høj
grad om medarbejderinvolvering og om at gøre alle ansvarlige for virksomhedens
miljøarbejde. 

Se slides fra morgenmødet her.

Mandag Morgen etablerer netværk om Green Lean
Mandag Morgen står bag netværket Lean & Green, som gennem praktiske
workshops og coaching fra SA Partners' eksperter udforsker perspektiver og
muligheder for anvendelse af Lean & Green i Danmark. Der afholdes
informationsmøde d. 29. august. Anne Mette fra AAU vil deltage i dette og håber at
starte et netværk op i det nordjyske. Hun sender et resume til NBE, når kurset er
overstået. Læs mere om netværket her. 

Cecilia Soque hjælper NBE-virksomheder med deres CSR-arbejde

Flere virksomheder har på bæredygtighedsscreeningerne i NBE ønsket at arbejde med CSR, men for
mange virksomheder kan det være svært at komme i gang.
 
Hjørring Kommune har derfor ansat Cecilia Soque i jobtræning – foreløbig i 3 måneder. Vraa
dampvaskeri har sagt ja tak til tilbuddet og har allerede haft besøg af Cecilia. Derudover er planen, at
Cecilia også skal hjælpe Krone Vinduer.

Cecilia er uddannet landbrugsingeniør fra Ecuador og har en Master i Science in Environmental
Management and Sustainability Science fra Aalborg Universitet. Hun har skrevet speciale i efteråret
2012 om CSR og yderområders bæredygtige udvikling

Brug for hjælp? - Kontakt NBE
Hvis jeres virksomhed har brug for hjælp til en konkret problemstilling, kan NBE hjælpe jer med at finde
en jobtræningsperson eller en studerende.

http://www.plantdinblyant.dk/#!hjem/mainPage 
http://baeredygtigterhverv.hjoerring.dk/Baeredygtigt-Erhverv/Netvaerksmoeder/Morgenmoeder.aspx
https://www.mm.dk/Lean-Green


Aalborg: Mette Bøgh - mbb-teknik@aalborg.dk
Hjørring: Camilla Simonsen - camilla.simonsen@hjoerring.dk
(Tilbuddet gælder kun for NBE-virksomheder)

Den 13. september 2013 afholdes Energy Day, og din virksomhed er inviteret til at deltage som
udstiller
Energy Day er en omrejsende karavane, som besøger 15 danske byer i 2013 med det formål at sætte fokus på energi, miljø og
bæredygtighed.

Energy Day åbnes af rådmand Thomas Kastrup-Larsen kl. 11 og slutter kl. 18. Karavanen består af en række pavilloner, som sættes op på
Toldbod Plads i Aalborgs midtby. I pavillonerne vil der både være landsdækkende virksomheder og lokale udstillere. Derudover vil der hele
dagen være en lang række aktiviteter og events med elbiler og -cykler, bæredygtigt byggeri, musik og meget andet, der skal trække folk til.

Energy Day - en del af Bæredygtighedsfestivalen
Energy Day åbner Aalborg Bæredygtighedsfestival, som finder sted fra d. 13. - 21. september. 
Festivalen sætter fokus på de bæredygtige tiltag, der foregår rundt omkring i Aalborg kommune inden for miljø og social ansvarlighed med
alt fra solceller, elbiler, urban farming, økologi, vindenergi til outdoor fitness, genbrugs-byttemarked osv.

Læs mere her

For yderligere information, kontakt:
Projektleder for Energy Day Steffen Lervad Thomsen slt-sbu@aalborg.dk
Projektleder for Bæredygtighedsfestivalen Anders Du Mont-Thygesen: adm-teknik@aalborg.dk

Ja til ansvarlige investeringer

Kilde: Unipension, medlemsnyt juni 2013

En ny medlemsundersøgelse viser, at 91 pct. af medlemmerne i pensionskasserne under Unipension føler deres holdninger afspejlet i
retningslinjerne for ansvarlige investeringer. Unipensions afkast siden 2009 er blandt de bedste i branchen og viser, at der ikke er en
modsætning mellem høje afkast og det at investere ansvarligt.

Medlemsundersøgelsen viser desuden, at hvis det skulle blive nødvendigt, så er medlemmerne villige til at acceptere et lavere afkast
for at sikre, at investeringerne er ansvarlige.

Læs hele artiklen her

Nyheder fra CSR.dk

Ni gode råd om leverandørstyring
Ulykken i Bangladesh, hvor en tekstilvirksomhed styrtede sammen,
betyder langt mere fokus på leverandørstyring - også på det seneste
møde i Green Network, hvor ni gode råd blev præsenteret.

Læs mere

Vækstmuligheder i kinesiske vindmøller
Den asiatiske stormagt opruster på vind- og
solenergifronten. Det styrker mulighederne for vækst
hos virksomheder i den danske vindmølleindustri.

Læs mere her 

mailto:mbb-teknik@aalborg.dk
file:///tmp/camilla.simonsen@hjoerring.dk
http://www.aalborgkommune.dk/borger/miljoe-og-energi/klima-og-co2/sider/baeredygtighedsfestival.aspx
http://www.unipension.dk/Unipension/Unipension/Nyheder?NewsItem=901945e4-0181-4f8c-b361-cca9b93aab70
http://www.csr.dk/ni-gode-r�d-om-leverand�rstyring?utm_source=Apsis&utm_medium=Email&utm_content=Link&utm_campaign=Nyhedsbrev
http://www.csr.dk/v�kstmuligheder-i-kinesiske-vindm�ller?utm_source=Apsis&utm_medium=Email&utm_content=Link&utm_campaign=Nyhedsbrev
http://www.csr.dk
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