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Nyheder i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark
Oktober 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.

Sidste store NBE Netværksmøde i år - lær at tænke innovativt!
19. november 2013 kl. 13.00-17.00 hos Aalborg Lufthavn
Program
13.00 Velkomst
13.30 Aalborg Lufthavn - et centralt knudepunkt for regional udvikling v/ Vice Director
Kim Bermann, Aalborg Lufthavn
13.50 Den Kreative Platform v/ Adjunkt Christian Byrge, AAU
14.10 Innovation i Sunby ApS v/ Sales Engineer Lars Wigh, Sunby ApS
14. 30 Miljø-innovation i en cirkulær økonomi v/ Lektor Henrik Riisgaard, AAU
15.00 Kaffe
15.30 Skab resultater gennem målrettet innovation v/ Direktør Annabeth Aagard, Den
Vidende Virksomhed
16.00 Workshop: Hvordan vil du kickstarte innovation i din organisation? v/ Direktør
Annabeth Aagard, Den Vidende Virksomhed
16.50 Tak for i dag
Tilmelding
Tilmelding senest d. 15. november til hlj-teknik@aalborg.dk

Netværksmødet er kun for NBE-virksomheder.

Bliv bl.a. inspireret af Annabeth Aagard, som vil give konkrete væ rktøjer til innovation på
din arbejdsplads
Annabeth Aagard er direktør for den Vidende Virksomhed, som er specialiseret indenfor ledelse, CSR,
strategiudvikling og strategiimplementering, og har udarbejdet og implementeret strategier for nogle
af Danmarks største virksomheder, heriblandt: Danisco, VELUX og Vejdirektoratet.
Den Vidende Virksomhed varetager strategiudvikling og strategiimplementering indenfor bl.a. følgende
områder:
Videnstrategi
Innovationsstrategi
HR strategi
CSR strategi

Forretningsstrategi
Netværksstrategi
Salgs-, marketings- & brandingsstrategi

Styr på kemikalierne med Miljøstyrelsen
NBE fik besøg af Miljøstyrelsen d. 23. oktober, hvor der blev sat fokus på bl.a. REACH og CLP. Modtagestationen Vendsyssel var
vært for mødet og kunne på en spændende rundvisning vise, hvordan de håndterer kemikalier.
Find slides fra oplæg på NBE's hjemmeside.
Mødet var en del af en række møder rundt om i Danmark, som GREENET stod bag. NBE stod for at afholde mødet i Nordjylland.

På rundvisningen på Modtagestationen viste Afdelingsleder

Hos Modtagestationen Vendsyssel har man små røde spande,

Jonny Engelbrecht, hvordan de håndterer forskellige slags

som sættes ud til de enkelte husstande til farligt affald såsom

kemikalier.

batterier. Spandene bliver indsamlet i forbindelse med
afhentning af skrald, når de er fyldte. Deltagerne synes rigtig
godt om initiativet og så det gerne i flere kommuner!

Kursus i KEMIguiden d. 12. november kl. 14.30-16.30
Har din virksomhed udfordringer med kemi? Kom på kort kursus og få styr på kemikalierne!
På kurset gennemgås KEMIguiden - et virksomhedsværktøj, der er gratis for NBE-virksomheder. KEMIguiden giver på en nem måde
overblik over bl.a. kemiforbrug, gældende og kommende regler samt peger på hvilke kemikalier, som bør erstattes i enten
produktionen eller produktet. KEMIguiden kan desuden anvendes til at udforme de lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger.
Mødet er både åbent for de, der er allerede er i gang med KEMIguiden og for "nybegyndere".
Program
14.30 Velkomst og præsentationsrunde
14.45 Introduktion til KEMIguiden v/ Helle Noer, Greenet
15.15 Kaffe
15.30 Praktisk gennemgang af KEMIguiden v/ Helle Noer, Greenet
16.30 Tak for i dag
Deltagelse er gratis. Der er et begrænset antal pladser, så først-til-mølle princippet gælder.
Tilmelding til hlj-teknik@aalborg.dk senest den 8. november 2013.

NBE virksomheder tager godt imod tilbuddet om strategiske planer

Vi har i NBE mulighed for at give hjælp til at udforme strategiske planer for
Bæredygtig Forretningsudvikling for 24 NBE virksomheder. Mange virksomheder
har udvist interesse for at deltage i processen – og for at indgå i
inspirationsgrupper med andre NBE virksomheder.
Pladserne er udsolgt
Den store interesse har betydet, at vi nu har udfyldt pladserne, og at vi så småt
er klar til at gå i gang. Virksomhederne skal indgå i inspirationsgrupperne, og de
er blevet dannet enten på baggrund af et ønske om en specifik konsulent eller
et ønske om at arbejde sammen med specifikke virksomheder eller temaer.
6 inspirationsgrupper
Der er indtil videre fastlagt 6 inspirationsgrupper med 3-4 virksomheder i hver.
Den første inspirationsgruppe starter deres første fællesmøde d. 4. november
og deres proces forløber henover november og december 2013. Der arbejdes i
øjeblikket på at få det igangsat alle grupperne snarest muligt.
Kontakt
Hvis du har lyst til at vide mere om de strategiske Planer for Bæredygtig
Forretningsudvikling, kontakt venligst Projektmedarbejder Christina Myrdal: cgmteknik@aalborg.dk

Symbiose mellem Tetra Pak og RC Plast øger økonomisk
og miljømæssig bæredygtighed
NBE-virksomheden Tetra Pak Inventing tjener nu penge på deres affald
via industriel symbiose.
Tetra Paks renovationsselskab (Nordjysk Forretnings & Industri Renovation) er
begyndt at køre al PE/PET affald fra virksomheden til RC plast i varde.
Dette er en mere bæredygtig løsning for virksomheden end den hidtidige, hvor
de kørte affaldet til Värmland i Sverige. De opnår to ting ved symbiosen
At få penge for deres affald
Mere genbrug af affald
De har fjernet en container, der plejede at blive brugt til industriaffald og bruger
den nu til genbrugsmateriale.
For mere information om Grøn Industri Symbiose, kontakt venligst Projektleder
Henrik Møller Thomsen, Aalborg Kommune: hth-teknik@aalborg.dk.

Bæredygtighed i sagsbehandlingen
Dagsordenen var klar: Hvordan indarbejdes bæredygtighed i den daglige
sagsbehandling? Sagsbehandlere fra Hjørring og Aalborg Kommuner mødte op
for at lade sig inspirere og komme med gode idéer til udviklingen inden for
bæredygtighed og konkret NBE NordDanmark.
Sagsbehandleren er vidensdeler af dybe tallerkner...
var et af de statements, der kom op på mødet. Sagsbehandlere skal i fremtiden
retænke deres rolle på virksomheder og være inspirator og samarbejdspartner
inden for bæredygtighedsområdet.

På besøg i virkeligheden
Kurset strakte sig over 2 dage. På anden dagen var sagsbehandlerne på tilsyn,
hvor de fordelte sig på 6 virksomheder og 2 landbrug. Ud over tilsynet gik
snakken ellers om bæredygtighed og NBE NordDanmark. Både virksomheder og
landbrug tog rigtig godt imod dialogen og ville gerne vide mere om, hvordan de
fx kan få hjælp af studerende, og hvordan de kan blive inspireret af andre
virksomheder i netværket.

Både Tetra Pak Inventing A/S og Gabriel A/S fortalte om, hvordan de kan bruge
sagsbehandlere som sparringspartner i forhold til bæredygtighed. En af forcerne
er, at sagsbehandlerne har et stort netværk og kan inspirere gennem de
erfaringer, de får via tilsyn.

Aalborg Kommune satser på et bæredygtigt erhvervsliv - se videoen om NBE!

Center for Grøn Omstilling er åbnet
Aalborg Kommune har i efteråret 2013 officielt åbnet Center for Grøn
Omstilling. Center for Grøn Omstilling skal aktivt bidrage til at fremme en grøn
omstilling i Aalborg.
Center for Grøn Omstilling har sæ rlig fokus på 3 områder:
• Bæredygtig erhvervsudvikling (herunder NBE NordDanmark)
• Bæredygtig by – og boligudvikling
• Grøn adfærd

Vidste du:

Aalborg +20 konference

at Aalborg har lagt idé og navn til både

I anledningen af den 20 årige europæiske indsats for bæredygtig

Aalborg Chartret og Aalborg

erhvervsudvikling, vil der blive afholdt Aalborg +20 i 2014. Der arbejdes i

Commitments, som betyder,

øjeblikket på et program for konferencen i regi af Center for Grøn Omstilling.

at over 3000 kommuner og byer har
forpligtet sig til at arbejde med
bæredygtighed

Læs mere om Center for Grøn Omstilling

at det nuværende energiforbrug i
kommunen skal reduceres med 45% inden
2050 jf. kommunens klimastrategi

Nyheder fra CSR.dk

Nyheder fra CSR.dk

Norden skal stå sammen
om grøn vækst
De nordiske erhvervsministre har

Bæredygtige produkter er ikke kun for de store virksomheder
Bæredygtighed har ikke kun interesse hos de store selskaber, mindre virksomheder er
lige rundt om hjørnet. Ligeledes er der stor fokus på bæredygtighed fra de asiatiske
investorer, hvorimod europæiske investorer halter bagefter, viser DNV Kundeanalyse.

vedtaget et nyt samarbejdsprogram,
som skal skabe grøn vækst i
regionen.
Læs mere

www.nben.dk

Læs mere her

