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Nyheder i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark
November 2014
Her kan du læse om de aktiviteter, der sker i øjeblikket i NBE NordDanmark
og læse nyheder om bæredygtighed generelt.

Masser af spændende netværksaktiviteter i
december og januar
Der er et væld af spændende netværksaktiviteter i løbet af
december og januar, som du som NBE medlem er meget
velkommen til at deltage i - de fleste er gratis!
Så kig nyhedsbrevet igennem - og se, om der ikke skulle være et
arrangement, der passer til dig og din virksomhed!
God december måned!

Første generalforsamling i NBE 3. december kl.
16.30-19.00
Du kan stadig nå at deltage i generalforsamlingen i NBE d. 3.
december 2014 kl. 16.30-19.00 hos Aalborg Lufthavn.
NBE overgår fra projekt til at blive en forening med denne
stiftende generalforsamling. Alle NBE-virksomheder er velkomne til
at deltage uforpligtende.
Der vil bl.a. være oplæg om Grundfos' sociale ansvarlighed og
bæredygtighed fra Bestyrelsesformand for Poul Due Jensens fold,
Niels Due Jensen, som er tidligere direktør for Grundfos.
Se program og tilmeld dig her.

Hør tidligere direktør for Grundfos Niels Due Jensen fortælle om
bæredygtighed i Grundfos.

8. december: Konference om bæredygtigt
byggeri - Kan Nordjylland beholde DGNBførertrøjen?
Region Nordjylland har førertrøjen, hvad angår DGNB-certificeret
byggeri, altså bæredygtigt byggeri, og den rolle vil vi gerne, at
Nordjylland beholder. Hvordan gør vi så det?
Kom og lyt med, når SmartCityDK og Region Nordjylland har gjort
et scoop og fået David Zahle, partner hos det verdensberømte
arkitektfirma BIG, til Aalborg. David Zahle fortæller om "Social

infrastruktur og hedonistisk bæredygtighed", så det er nok nogle
af de mest kvalificerede og visionære tanker om bæredygtighed,
vi bliver indviet i.
Spændende bliver det også at høre fremtidsforsker Liselotte
Lyngsøs bud på trenden inden for bæredygtighed. For jer, der
efterspørger råd og erfaringer, der kan bruges her og nu, vil I
høre bygherre, rådgiver, entreprenør og leverandør berette om
fordele og udfordringer med DGNB standarden.
Tid og sted
8. december kl. 9.00-15.00 i Musikkens Hus i Aalborg.
Tilmeld dig her

9. december: HubNorth inviterer til
netværksarrangement om "Optimering af
produktionsprocesser"
Hub North inviterer til endnu et spændende
netværksarrangement. Denne gang sætter vi fokus på,
hvordan virksomheder kan arbejde med optimering af
produktionsprocesser.
Til arrangementet kan du høre oplæg fra Senior Vice Specialist
Michael Kofoed Dam fra Vestas, tidligere direktør for Technology
& Standards hos Siemens Wind Power; Jørgen Bøgh Overgaard,
Business Development Manager; Jan Søe Dybdal fra Glaesel
HSEQ samt salgschef Vagn Kraglund fra Shape IT.
Oplægsholderne vil tage udgangspunkt i konkrete eksempler fra
deres egen virksomhed og komme med eksempler på, hvordan
virksomheder kan arbejde
med optimering af produktionsprocesser.
Tid og sted
9. december kl. 13.00-16.00 i Aalborg Kongres & Kulturcenter
Se invitation

11 december: Procesvarme i industrien og
energitilskud ved skift til fjernvarme

Program
14.00: Velkomst v. Mikael Klitgaard, Borgmester for
Brønderslev Kommune.

I samarbejde med fjernvarmeværkerne i Brønderslev Kommune
inviterer FleksEnergi til temadag om procesvarme i industrien med 14.15: Energistyrelsens gennemgang af ansøgning om
energitilskud ved skift til fjernvarme i industrien v. Eva Lembke og
oplæg om:
Astrid Hostrup, Energistyrelsen
Energitilskud ved skift til fjernvarme i industrien
Energibesparelser ved procesvarme i industrien

15.00: Pause

Godkendelsesprocedure ved Skat
Herudover vil der være en kort gennemgang af Hjallerup
Fjernvarme og Klokkerholm Kraft-Varmeværks nye solvarmeanlæg.
Tid og sted
Torsdag d. 11. december 2014 kl. 14.00 i Hjallerup
Idrætscenter, Idræts Allé 1, 9320 Hjallerup

15.10: Skat og revisors gennemgang af krav til registrering af
procesvarme hos Skat for industrivirksomheder v. Per Christensen,
Skat, og Chris Pedersen, BDO Revision
15.55: Mulighed for spørgsmål til Energistyrelsen og Skat
16.25: Hjallerup Fjernvarmes tilbud om fjernvarme til industrien og

Tilmeld dig her

kort gennemgang af nyt solvarmeanlæg v. Kaj Tranholm Olesen,
Formand
16.50: Afrunding v. Hanne Skovby, Projektleder, FleksEnergi

Energi Nord starter 2015 med at invitere dig til et orienteringsmøde om det
Obligatoriske Energisyn!
I henhold til Energieffektivitetsdirektivet, der trådte i kraft sommeren 2014, og som er et af tiltagene i EU´s
målsætning om nedbringelse af energiforbruget i EU, skal større virksomheder gennemføre et obligatorisk
energisyn for at identificere eventuelle potentielle energibesparelser.
Hvilke virksomheder er underlagt EU´s direktiv om energisyn:
(Mindst to af nedenstående betingelser skal være opfyldt to regnskabsår i træk.)
• Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede over 250 i løbet af regnskabsåret
• En nettoomsætning over 286 mio. kr. – eller en balancesum over 143 mio. kr. og datterselskaber af store danske
virksomheder og datterselskaber af store udenlandske virksomheder
På mødet i januar 2015 vil du få en gennemgribende orientering omkring det obligatoriske energisyn og får
naturligvis mulighed for at stille spørgsmål. Dagsorden og nærmere detaljer omkring sted og tidspunkt følger i
næste nyhedsmail.
Du kan læse mere om vilkår, specifikke krav og undtagelser på energistyrelsens hjemmeside.
Kontakt
Konsulent Per Jan Pedersen - 99369962 - pjp@energinord.dk

Deltag i en businesstrip til Abu Dhabi og Dubai
i januar
Som medlem af NBE kan du nu deltage i et stort kommende
arrangement, som Act NOW afholder i samarbejde med Det
danske Konsulat i Abu Dhabi i januar 2015. Det kan være I i
forvejen har personale der - eller hvis I gerne vil med på rejsen og
få inspiration.
Omkostningen for NBE medlemmer er kun betaling af egen
transport og hotel. Resten betales af et samarbejde mellem
Konsulatet og Act NOW.
Se invitation

Offentliggørelse af rapporter om
ressourceeffektivitet
Kilde. Erhvervsstyrelsen
Erhvervsstyrelsen offentliggør to rapporter om
ressourceeffektivitet og konkurrenceevne i dansk industri.
Læ s analysen udført af Copenhagen Economics for
Erhvervsstyrelsen:
Ressourceproduktivitet og konkurrenceevne i dansk
industri
Faktaark til analysen

Læ s analysen udført af KPMG (i dag hhv. EY og KPMG) for
Erhvervsstyrelsen:
Danske virksomheders investeringer i ressourceeffektivitet
- 9 virksomheders resultater og erfaringer
Faktaark til analysen

Nyheder fra CSR.dk

Mærsk-CEO: Bæredygtighed skal ske på
kommercielle vilkår

Grønnere transport kræver en holistisk tilgang
Håndtering af CO2-udledning og andre miljøfaktorer i supply chain
skal analyseres og håndteres fra et holistisk udgangspunkt. Det

Når politikere og andre ønsker, at virksomheder bidrager til

er nødvendigt, da tiltag i ét område kan skade andre områder af

samfundets bæredygtighed, må de forstå, at det skal kombineres

forsyningskæden, fastslår IBM-rapport.

med, at virksomheden forbedrer forretningen.
Læs mere her
Læs mere

Få din virksomheds historier i nyhedsbrevet. Send til
heidi.lyhne@aalborg.dk

www.nben.dk

