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Nyheder i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark

Maj 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.

Hvad vil det sige at arbejde strategisk med bæredygtig udvikling?

Bæredygtighed på et strategisk niveau var temaet, da Gabriel afholdt NBE
Netværksmøde d. 8. maj 2013. Anna Lise Mortensen fra Rådet for Bæredygtig
Erhvervsudvikling og Jørgen K. Pedersen fra Grundfos gav deres bud på, hvordan
virksomheder kan se bæredygtighed som en del af virksomhedens overordnede
strategier.  

Ifølge Anna Lise Mortensen skal man ud på gulvet og væk fra hovedkontoret, når man planlægger,
hvordan bæredygtighed skal være en del af virksomheden. Det er væsentligt at forstå de forskellige
kulturer i virksomheden og være tilstede. Man bør kort sagt lytte til virksomhedens interessenter -
både internt og eksternt. Herudover er livscyklusvurderinger "et af de vigtigste værktøjer til at lave
sit miljøarbejde", ifølge Anna Lise Mortensen, så virksomheden kan finde ud af, hvor de største
belastninger befinder sig. Slutteligt bør man vurdere, hvordan virksomhedens produkt / service
påvirker samfundet og hvilken indflydelse produktet har i samfundet og tænke det med ind som en
del af strategien. 

"Det er os med pumperne"
Miljøleder Jørgen K. Pedersen fortalte om Grundfos' arbejde med energi- og miljøforbedringer,
hvorpå han gav forskellige konkrete eksempler (se slides-link herunder). Et af Grundfos' strategiske
mål er ikke at udlede mere C02 end de gjorde i 2008. Dette gav dog anledning til en debat på
mødet, da et sådan mål kan begrænse virksomhedens udvikling, mente flere af deltagerne.
Eksemplet viser, hvor udfordrende det kan være at sætte strategiske mål - selv for større
virksomheder - men det kan være med til at angive en retning og sende et signal til omverdenen.  

Hos Grundfos har man fundet ud af fordelene ved at sælge skrot: "Det er en business i sig selv at
sælge skrot" sagde Jørgen K. Pedersen. I 2012 solgte Grundfos 7408 tons skrot, hvilket svarer til
76.564.914 danske kroner. Grundfos har virkelig fået øjnene op for den forretning, som industriel
symbiose kan være. Dette er et konkret eksempel på, hvordan Grundfos tænker bæredygtighed
med ind i hele forretningen - og det kan betale sig!

Se slides og resultater fra workshoppen på NBE's hjemmeside 

Krone Vinduer sparer energi!

Private produktionsvirksomheder står for godt en tredjedel af den samlede CO2-udledning.
Derfor er det vigtigt, at virksomhederne også er aktive medspillere, når det drejer sig om at
energioptimere. Hos vinduesfabrikken Krone Vinduer i Harken har de skåret 70 procent af
deres energiforbrug i produktionen, men de gør det ikke for pengenes skyld.

Se filmen om Krone Vinduer

https://nbe.clients.ubivox.com/not_available_in_tests/
http://baeredygtigterhverv.hjoerring.dk/Baeredygtigt-Erhverv/Netvaerksmoeder.aspx
http://www.youtube.com/watch?v=orbPzlYpHVM&feature=youtu.be


Mere end 100 medlemmer på NBE's LinkedIn gruppe - er du medlem?

I maj måned kom NBE's medlemstal over 100 i LinkedIn gruppen!

Det har betydet, at der er rigtig mange gode indlæg fra forskellige virksomheder og institutioner, hvilket gør NBE's
gruppe meget dynamisk. Flere virksomheder fra Sjælland har bl.a. vist interesse for siden. 

Hvis du ikke er medlem endnu, så klik her, og bliv en del af de mange spændende diskussioner og indlæg.  

HUSK NBE-arrangement om Varetransportydelser og Klima på
torsdag - sidste tilmeldingsfrist i dag!
Kurset henvender sig både til virksomheder, som har transport som en del af deres
produktion og også til virksomheder, som intet direkte har med transport at gøre, men er
interesseret i at beregne CO2-udledninger ved brug af eksterne transportører.

Få blandt andet inspiration til, hvordan man kortlægger udledninger for virksomhedens brug
af transportydelser, og en generel forklaring af CO2-beregninger, klimastrategier og
klimakommunikation.

Se programmet her.  

Arrangementet er gratis og åbent for alle!  Tilmelding til hlj-teknik@aalborg.dk. 

Solar Day hos Aalborg Havn rammer plet!

En overstrømmende interesse for solcellekonferencen SolarDay tyder på, at arrangementet
hos Aalborg Havn i maj omhandler en problemstilling, som rammer plet hos de nordjyske
virksomheder, kommuner og boligforeninger mv. Interessen har været så stor, at alle
pladser blev besat få dage efter det endelige program blev offentliggjort.

Direktør for Aalborg Havn Claus Holstein fortæller om Aalborg Havns interesse for solceller:
- Solcelleanlægget er et ud af en række initiativer i vore bestræbelser for en bæredygtig
udvikling for Aalborg Havn. Initiativer som også omfatter energirenovering af bygninger, LED-
belysningsanlæg og andre energibesparelsesprojekter. Vi har også etableret et
samarbejde med AAU om brug af solcelleanlægget til forskning, og er vært for konferencen
her, fordi vi gerne vil dele vores erfaringer og inspirere andre.

Læs mere om dagen hos Aalborg Havn

Kom til Åbent Hus hos Aalborg Havn torsdag d. 30. maj og se deres solceller og passivhus!

Netværksmøde om Grøn Industrisymbiose d. 17 juni - miljøsamarbejder mellem lokale virksomheder

Kom til netværksmøde og hør mere om erfaringerne med at udnytte affald fra en virksomhed som produkt
hos en anden til gavn for såvel miljøet som virksomhedens bundlinje. Der vil ligeledes blive orienteret om
mulighederne for at opnå 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.

Program
13.00 Velkomst
13.10 Generel introduktion af Grøn Industrisymbiose
13.30 Præsentationsrunde
14.00 Kalundborg Symbiose
14.20 Kaffepause
14.40 AVV som igangsætter og deltager i lokal symbiose
15.00 Rundvisning
15.30 Vidensdeling og samarbejde om udveksling af ressourcer
16.10 Opsamling og afslutning

Sted
AVV I/S, Mandøvej 4, 9800 Hjørring

Tilmelding
Tilmelding senest d. 13. juni til hlj-teknik@aalborg.dk

http://www.linkedin.com/groups?gid=4398203&trk=hb_side_g
http://baeredygtigterhverv.hjoerring.dk/Baeredygtigt-Erhverv/Arrangementskalender.aspx
http://energyvision.dk/nyheder/2013/solarday-rammer-plet.aspx
http://baeredygtigterhverv.hjoerring.dk/Baeredygtigt-Erhverv/Arrangementskalender.aspx


Om projektet
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.

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

Bæredygtighedsfestival i Aalborg - vis dine produkter/projekter frem for Aalborgs borgere

I september 2013 afholdes den første bæredygtighedsfestival i Aalborg.
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.

Formålet er at skabe opmærksomhed om de mange initiativer, der findes indenfor bæredygtighed samt inspirere til en bæredygtig adfærd.
Festivalen skydes i gang med Energy Day, som er Danmarks største forbrugeroplysningskampagne og konferenceforum for bæredygtighed, og
den afsluttes med "Økologiske markedsdage" i Nordkraft.

Informationsmøde d. 7. juni kl. 9.00-10.30 på Utzoncentret
Har du produkter eller projekter, som du gerne vil vise til Aalborgs borgere, så kom til informationsmøde og hør mere om mulighederne!

Tilmelding nødvendig på mail til adm-teknik@aalborg.dk. 

For yderligere information, kontakt:
Projektleder Aders Du Mont-Thygesen: adm-teknik@aalborg.dk

Nyheder fra CSR.dk

Virksomheder skal holde bedre styr på
forsyningskæderne
Efter at 1.127 tekstilarbejdere i Bangladesh mistede livet i
en sammenstyrtet fabrik i forrige måned, opfordrer FN's
generalsekretær virksomheder til at tage ansvar for deres
forsyningskæder.

Læs mere

Vær med til at finde landets mest socialt ansvarlige
virksomheder!
Tager din virksomhed et socialt ansvar, eller kender du en, der gør? CSR
People Prize er prisen til de store og små virksomheder, der gør en ekstra
indsats. Der er netop åbnet for indstillinger, hvor Kofi Annan er hovedtaler
ved prisuddelingen.

Læs mere her 

www.nben.dk

http://baeredygtigterhverv.hjoerring.dk/Baeredygtigt-Erhverv/Baeredygtighedsfestival-i-Aalborg.aspx
http://www.csr.dk/virksomheder-skal-holde-bedre-styr-p�-forsyningsk�derne
http://www.csr.dk/v�r-med-til-finde-landets-mest-socialt-ansvarlige-virksomheder
http://www.csr.dk
http://www.nben.dk
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