Se dette nyhedsbrev i en browser

Nyheder i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark
Marts 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.

God påske!

Styr på kemikalierne ved hjælp af KEMIguiden
D. 19. marts afholdt NBE kursus i kemi. Her var der gode råd om
Substitution og praktisk gennemgang af KEMIguiden - et
virksomhedsvæ rktøj, der er gratis for NBE-virksomheder!
Via Skype fortalte Eline Aggerholm fra Det Økologiske Råd om, hvordan farlige
kemiske stoffer kan erstattes ved Substitution, som betyder erstatning af farlige
kemikalier i processer eller produkter med mindre farlige stoffer. Alternativerne
kan både være andre kemikalier, ændringer i processer eller alternative
teknologier. Grunden til at substituere kan bl.a. være krav fra kunder, ny viden
om produktionsmetoder eller nye kemikalier på markedet, ny lovgining eller for
skabe et grønt image. Det kan dog være tidskrævende og koste penge for
virksomheden.
Herefter gav Heller Noer fra Miljønetværk Syd en praktisk gennemgang af
KEMIguiden. KEMIguiden giver på en nem måde overblik over bl.a. kemiforbrug,
gældende og kommende regler samt pege på hvilke kemikalier, som bør
erstattes i enten produktionen eller produktet. KEMIguiden kan desuden
anvendes til at udforme de lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger.
Hør mere om kemiguiden og få en gratis bruger ved at skrive til Mette Bøgh
(mbb-teknik@aalborg.dk). (Kun for NBE virksomheder)

Gratis hjælp til kemikaliestyring

Få gratis hjæ lp af Kaspar til kemikaliestyring - en dag / en uge eller læ ngere.
Jeg hedder Kaspar Sundmark og er nyuddannet civilingeniør i kemi fra Aalborg Universitet. Jeg
har lavet speciale indenfor udvinding af anvendelige ingredienser fra industrielle restprodukter i
samarbejde med Teknologisk Institut i Aarhus.
Fra universitetet har jeg stor erfaring med kemikalier, kemiske processer, beregninger af
kemiske processer og laboratorieforsøg. Jeg har stor interesse i membranteknologi,
seperationskemi, procesteknologi, analytisk kemi og materiale kemi.
Jeg kan tilbyde:
• Hjælp til KEMIguiden og arbejdspladsbrugsanvisninger
• Hjælp til kemiske analyser
• Give en kemisk forståelse af processer
• Optimeringsforslag set fra en kemisk synsvinkel
• Beregninger indenfor kemiske processor eller fysisk kemi
Jeg er en frisk ung mand, med et teknisk mindset, elsker teamwork og er selvstændig.
Se Kaspars LinkedIn Profil

Kontakt NBE og hør om mulighederne.

(Gælder kun for NBE virksomheder)

Lokal projektleder Mette Bøgh: mbb-teknik@aalborg.dk/ 99312429

Hvordan tænkes bæredygtighed ind i virksomhedens strategi?
Til et arrangement d. 15. marts, som blev afholdt af AAU, NBE og EnergyVision, gav Mads Øvlisen og Claus Stig
Pedersen svar på, hvordan Novozymes tæ nker bæ redygtighed ind i alle aspekter af virksomheden.

Mads Øvlisen, som er tidligere Direktør for Novo Nordisk og
bl.a. medlem af FN's Global Compact Board, fortalte om

Claus Stig Pedersen er direktør i Novozymes i dag og er en af landets

hans motivation for at proritere bæredygtighed for mere
end 20 år siden.

CSR. Han rådgiver flere virksomheder i CSR bl.a. verdens største

Mads Øvlisen slog hurtigt fast, at bæredygtighed er

Budskabet fra Claus S. Pedersen var meget klart: "Virksomheder bør

medarbejderdrevet i Novozymes og kun en lille del er

inddrage bæredygtighed i deres strategi". Selv mindre virksomheder
kan få gavn af at tænke bæredygtighed på et strategisk niveau,
mener han. Det kan bl.a. synliggøre, hvilke ressourcer der bliver

ledelsesdrevet. Ledelsen skal naturligvis tegne de
overordnede rammer. Medarbejderne behøver imidlertid
ikke sætte sig ind i og forstå hele strategien, men i stedet

mest erfarne og succesfulde praktikere indenfor forretningsdrevet
detailkæde Walmart.

hverdagen.

mangel på i fremtiden, og herudfra kan man begynde at tænke i
alternativer. Bæredygtighed kan også være med til at åbne dører til
fx det kinesiske og amerikanske marked, ifølge Novozymes
erfaringer.

Det ligger også Mads Øvlisen meget på hjerte, at

Claus S. Pedersen berørte også den finansielle krise. For ham

virksomhederne spiller en aktiv rolle i samfundet -

indbefatter krise "fare og mulighed", som det kinesiske tegn for krise

Regeringen kan ikke selv, slog han fast. Det kan fx være ift.

betyder. Krisen er derfor ikke en bremseklods for udvikling, men

fattigdom, kønsdiskrimination, analfabetisme osv. Hertil

derimod en mulighed for at tænke alternativt og mere bæredygtigt -

håber han, at omverdenen ikke ser Novozymes som en

både socialt, miljømæssigt og økonomisk, mener Claus S. Pedersen.

forstå deres rolle ifht. strategien, således bæredygtighed
bliver noget håndgribeligt og noget, som kan virkeliggøres i

mega virksomhed, men i stedet som dem, der gør en
forskel.

Se slides fra mødet på NBE's hjemmeside

HUSK NBE-NETVÆRKSMØDE D. 8 MAJ HOS GABRIEL I AALBORG OM
BÆREDYGTIGHED I FORRETNINGSSTRATEGIER
Få inspiration til, hvordan man kan tænke bæredygtighed på et strategisk niveau, så bl.a. markedsandele øges.
Hør bl.a. Grundfos fortælle om, hvordan de hel konkret implementerer bæredygtighed i deres forretningsstrategi
under overskriften: "Energi- og miljøforbedringer på Grundfos – sådan gør vi!"
Tilmeld jer allerede nu til hlj-teknik@aalborg.dk (kun for NBE-virksomheder)

Få gratis vejledning til ventilation
På netværksmødet hos Nordsøen Oceanarium gav oplægsholderne udtryk for, at virksomheder
kan få en gratis vurdering af ventilation. I sidste nyhedsbrev kunne I læse om de kompetencer,
som LeanVent A/S og Lyngsaa A/S kan tilbyde. Herunder ses kontaktoplysninger til KE Fibertec,
som ligeledes tilbyder et gratis besøg.
KE Fibertec AS – Ventilation
KE Fibertec leverer tekstilkanal-løsninger til luftfordeling i kontorer, skoler, laboratorier,
sportshaller mv.
De skræddersyede tekstilkanaler fås i alle former og farver, og det fleksible materiale sikrer en
effektiv fordeling af luften og dermed et godt indeklima.
Læs mere på hjemmesiden eller kontakt os på tlf. 75 36 42 00.

Arrangement d. 30. maj om VARETRANSPORTYDELSER og
KLIMA
Kortlæ g CO2-udledninger og udarbejd en klimastrategi.
Klimakompasset lancerede i 2011 et modul i CO2-beregneren, som gør det muligt at
kortlægge udledninger for virksomhedens brug af transportydelser. Kom og hør mere!
Program
- Virksomhedens klimastrategi
-

Transport i virksomhedens klimastrategi
Introduktion til øvelser
Hvordan kortlægges virksomhedens transport?
Hvordan indsamles oplysninger om transport?

- Opsamling og diskussion af de to første opgaver i plenum - Hvordan laves et
perioderegnskab i Klimakompasset?
- Resultat fra et samlet perioderegnskab - et eksempel
- Reduktionsmål i en Klimastrategi
- Opsamling
Tid og sted:
Torsdag d. 30. maj 2013 kl. 14.00-17.00 i Aalborg.

Arrangementet er gratis og åbent for alle virksomheder.
Endeligt program udsendes til NBE-virksomheder og kan snarest findes på
www.nben.dk.
Tilmeld dig allerede nu til hlj-teknik@aalborg.dk

Kommende arrangementer
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. Åbent for alle. (Fleksenergi, Aalborg
Universitet og Dansk Fjernvarme)
2. maj i Aalborg: Solar day i Aalborg - gratis arrangement om solceller hos Aalborg Havn. Åbent for alle (EnergyVision
og Aalborg Havn)
8. maj i Aalborg: NBE-netværksmøde hos Gabriel A/S: Hvordan tænker man bæredygtighed ind i
forretningsstrategien? Hør bl.a. oplæg fra Gabriel og Grundfos. (kun for NBE-virksomheder)
23. maj i i Aalborg: Ny tilsyns- og godkendelsesbekendtgørelse (inkl. IE-direktiv) - hvad betyder det for virksomheder v/
Mads Kobberø. Åbent for alle. (NBE og Orbicon)
30. maj i Aalborg: Arrangement om "Varetransportydelser og klima". Åbent for alle. (NBE og Dansk Industri)
Se mere om arrangementerne her

NBE med i forløb om bæredygtige indkøb
NBE har i samarbejde med Miljøstyrelsen, CSR-netværket, UCN og Aalborg Universitet
påbegyndt et forløb om offentlige bæredygtige indkøb. For NBE's vedkommende har vi fået
flere henvendelser fra virksomheder, som oplever udfordringer med de offentlige udbud.
En af hovedpointerne fra det første møde var, at der udarbejdes værktøjer, som gør det
nemmere for både virksomheder og det offentlige at tænke bæredygtighed ind i udbuddene.
Desuden skal værktøjerne være med til at sikre en ensartet forståelse af udbuddene.
Forum for Bæredygtig Udvikling (FBI), som skal skabe synlighed om og øge kendskabet til
fordele og muligheder ved bæredygtige indkøb for samfundet, virksomheder og
organisationer, var desuden repræsenteret til mødet. De har allerede nedsat
arbejdsgrupper, som skal dække forskellige problemstillinger inden for bæredygtig indkøb.
NBE bliver fremover en del af forløbet, og vi holder naturligvis NBE-virksomheder opdateret.

Nye virksomheder i NBE NordDanmark
Der kommer hele tiden nye virksomheder i NBE, hvilket jo er rigtig godt både for bæredygtig
erhvervsvækst i Nordjylland og muligheden for erfaringsudveksling på tværs af virksomheder i netværket og selvfølgelig netværkets beståen og indflydelse.
De sidste nytilkomne virksomheder i netværket er:

BioMar Forskningscenter Hirtshals
Aalborg Kongres og Kulturcenter
Rolltech A/S
Bladt Industries A/S
Colas Danmark A/S
Uniscrap A/S

Højer Møbler A/S

Nyheder fra CSR.dk

Ny fond til grøn omstilling

Hjælp på vej til samfundsansvarlige indkøb i det
offentlige

Fra i dag kan virksomheder og organisationer søge

Det skal være lettere for offentlige indkøbere at tænke i

tilskud til grøn omstilling af deres forretning. Den

samfundsansvarlige baner. Derfor samarbejder Erhvervsstyrelsen med

grønne omstillingsfond, der er åbnet 19. marts, skal

Kommunernes Landforening, Danske Regioner, Miljøstyrelsen og

bidrage til at ruste danske virksomheder til fremtidens

Moderniseringsstyrelsen om at udvikle et fælles værktøj, der kan

ressourceknappe økonomi.

bruges af alle indkøbere i det offentlige.

Læs mere

Læs mere her

www.nben.dk

