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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.

Miljømærkning og bæredygtighedscertificering i
højsædet til netværksmøde hos Alfa Laval

Direktør Søren Krarup fra Alfa Laval bød velkommen til de godt 65 deltagere til
NBE netværksmøde d. 18. september, hvor han gav en introduktion til
virksomheden, som bl.a. producerer marinekedler. Søren Krarup fortalte om
deres nybyggede maritime testcenter, som deltagerne fik lov til at se på en
rundvisning. Tidligere på ugen havde Kronprisen og Miljøministeren fået samme
rundvisning - lige for at nævne det...

NBE fik også fornemt besøg, idet Udviklingsminister Christian Friis Bach kom og
holdt oplæg om bæredygtig erhvervsudvikling. Ministeren fremhævede bl.a., at
miljømæssig bæredygtighed skal være langt stærkere, og det skal løftes op i et
globalt perspektiv, hvilket naturligvis er en kæmpe opgave. 

Bæredygtighed ind i virksomhedens blodbane
På virksomhedsniveau gælder det om at "få bæredygtighed ind i virksomhedens
blodbane", dvs. tænkt bæredygtighed ind i virksomhedens forretningsmodel,
mener Ministeren. At skabe gode rammebetingelser i udlandet kan også give
gode muligheder for danske virksomheder, hvilket Udviklingsministeren
naturligvis også lagde meget fokus på i sit oplæg.      

Efter rundvisning på Alfa Laval holdt Miljømærkning Danmark oplæg om, hvordan
virksomheder kan øge omsætningen med miljømærker. Miljømærker er
dokumentation, som kan hjælpe forbrugeren med at vælge. Miljømærkning
Danmark har en kontiunuerlig skærpelse af kravene til Svanen og EU Blomsten. 

Dagen sluttede med workshops om DNV's ProSuStain, Miljømærker og Grønne
indkøb i Aalborg Kommune. 

Find slides fra oplæg på NBE's hjemmeside.

 

Fint besøg af Udviklingsminister Christian Friis Bach,
som fortalte om bæredygtig erhvervsudvikling i et
globalt perspektiv.
 

Åbning af Center for Grøn Omstilling

I Aalborg Bæredygtighedsfesitval åbnede Center for Grøn Omstilling, som aktivt
skal bidrage til at fremme en grøn omstilling i Aalborg. Der er særlig
fokus på bæredygtig erhvervsudvikling, bæredygtig by – og boligudvikling samt
grøn adfærd.

Åbningen foregik i Nordkraft, hvor såvel politikere som borgere, kommuner og

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


Omkring 85 deltagere var fredag eftermiddag mødt
om i Nordkraft for at deltage i åbningen af Center
for Grøn Omstilling
 

Den politiske debat omhandlede Aalborgs grønne
udvikling - hvad gør vi nu - hvor er Aalborg på vej
hen? 
 

virksomheder var mødt op for at høre om grøn omstilling. Mødet blev styret af
Morten Jastrup fra Mandag Morgen, som bl.a. pointerede vigtigheden i at have
en bæredygtighedsstrategi - både virksomheder og kommuner. 

Nyt må spire frem midt i det gamle
Jørgen Steen Nielsen, forfatter og journalist hos Information holdt oplæg om den
store omstilling. Når man står over for en udfordring, som bl.a. den finansielle
krise, er det vigtigt at tænke nyt. Velstanden er eksploderet inden for de sidste
år, og det giver konsekvenser, som kræver handling. Det, der sker med kloden i
øjeblikket, er et resultat af vores civilisations fingeraftryk. 74% af danskerne
mener, at de kan bidrage til bæredygtighed, men kun 14% tilkendegiver, at de
deltager aktivt. "Kan vi klare den store omstilling? Det ved vi ikke," afslutter
Jørgen Nielsen med et ønske om handling hen imod bæredygtighed. 

Politisk debat om grøn omstilling
Rådmand i Teknik og Miljøforvaltningen Marianne Nørgaard holdt tale om Aalborg
Commitments Prisen, som for første gang blev uddelt. Læs mere nedenfor.
Rådmand Thomas Kastrup Larsen i Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig
Udvikling holdt dernæst tale om Aalborgs grønne udvikling med afsæt i Aalborg
Kommunes Bæredygtighedsstrategi.  

Dernæst var der politisk debat, hvor hele byrådet var repræsenteret. Det var
dog knap så meget debat, det blev til, da alle politikere var enige om, at Aalborg
skal arbejde for en grøn omstilling, og at Center for Grøn Omstilling skal være
omdregningspunktet for den udvikling. Selvom der var enighed om målet, var
midlerne dog til debat. Bl.a. var der diskussioner om offentlig transport og
offentlige veje, samt hvorvidt små initiativer som grønne tage og Karolinelund er
vigtige, eller om der skal satses på større løsninger lige nu for at understøtte et
grønt Aalborg.  

NBE er en del af Center for Grøn Omstilling
Center for Grøn Omstilling kommer til at rumme de initiativer, som omhandler
grøn bæredygtig udvikling i Aalborg. NBE NordDanmark er naturligvis en vigtig
del af Center for Grøn Omstilling. Hvis du vil vide mere om centeret, så kontakt
venligst NBE. 

Synby ApS vinder den første Aalborg Commitments Pris
Åbningen af Center for Grøn Omstilling var anledning til den første overrækkelse af
Aalborg Commitments Prisen. Aalborg Commitments er et redskab, som engagerer
kommuner, regioner og byer i bl.a. Europa til at arbejde for en lokal bæredygtig
udvikling. 700 kommuner i Europa har underskrevet Aalborg Commitments og
herigennem frivilligt forpligtiget sig til politisk at arbejde for en bæredygtig udvikling
af deres kommune og region.

Stærke kandidater nomineret til prisen
Aalborg Commitments Prisen kan gives til alle de initiativer, som understøtter de ti
temaer i Aalborg Commitments. I år var det bestemt, at prisen skulle uddeles til en
virksomhed. Sunby ApS var oppe imod fire andre stærke kandidater - Gabriel A/S,
Siemens Wind Power A/S og Himmerland Boligforening, som alle var nominerede til
prisen for deres store arbejde med bæredygtighed. Teknik & Miljøudvalget i Aalborg
Kommune udpegede i år vinderen af prisen.

Sunby vinder for deres nytænkning og innovative tilgang til
bæredygtighed
I sin tale, fortalte Mariann Nørgaard, hvorfor netop Sunby vandt prisen: "Vinderen
har formået at anvende svært genanvendeligt affald til nye produkter. Affald som
alle andre steder end her i Aalborg ville gå til deponi - finder hos prismodtageren
anvendelse til nye produkter med større værdi.Vinderen er et eksempel på en
innovativ og dynamisk industrivirksomhed, som i virkelighedens verden har bevist, at
det som af forskerne kaldes "Up-cycling" kan lade sig gøre. Man kan omdanne et
affaldsprodukt med ringe eller ingen økonomisk værdi, til produkter med høj
økonomisk værdi."

Stort tillykke til Sunby! 

Sunby ApS er et datterselskab til Barsmark A/S. 
Læs mere om Sunby her
 

De glade vindere fra Sunby ApS: (fra venstre)
Sales Engineer Lars Wigh, Direktør Paul-Erik
Andersen, Sustainability Manager Romain
Sacchi og Marketing Manager Mikael Larsen. 
 

I Bæredygtighedsfestivalen fik Sunby ApS fint
besøg af både Kronprinsen og Miljøministeren,
som selvfølgelig skulle op og prøve Sunby's
løbehjul lavet af gamle vindmøllevinger. 

http://www.aalborgkommune.dk/politik/kommunens-politikker/sider/baeredygtighedsstrategi.aspx
http://www.sustainablecities.eu/aalborg-process/commitments
http://www.sunby.dk/


Få svar på dine kemikaliespørgsmål
- når Miljøstyrelsens Helpdesk for kemikaliespørgsmål kommer på besøg i NBE. Der bliver lejlighed til at høre om emner som:

• nye sikkerhedsdatablade med eksponeringsscenarier
• import fra ikke-EU-lande
• hvad miljømyndighederne forventer, din virksomhed har styr på
• godkendelsesordningen
• oplysningspligten
Desuden er der god tid til at snakke med oplægsholderne, der har gode forudsætninger for at svare på netop dine spørgsmål.

Program
Hvilke regler skal virksomheder være opmærksomme på?
v/ Sidsel Dyekjær, Miljøstyrelsen

CLP - Hvad er det og hvad betyder det for min virksomhed?
v/ Trine Thorup Andersen, Miljøstyrelsen

Kemikaliestyring i praksis
v/ NBE
Vi præsenterer en case fra en lokal virksomhed. 

Tid 
Kurset afholdes d. 23. oktober. Nærmere information om tid og sted sendes snarest til NBE-virksomheder og kan findes på
hjemmesiden. 

Tilmelding
Mødet er åbent for alle - (også ikke-NBE medlemmer). Tilmeld til hlj-teknik@aalborg.dk.

 

Opstartsmøde i Utzon

Så er vi godt i gang – kom og vær med til Plan for
Bæredygtig Forretningsudvikling

Så er processen om de strategiske Planer for Bæredygtig Forretningsudvikling gået
godt i gang. Vi havde andet opstartsmøde tirsdag d. 24. september og der var stor
interesse fra de deltagende virksomheder for at komme i gang snarest muligt med
de strategiske planer.

Der er allerede dannet én inspirationsgruppe, og flere er på vej til at blive dannet.
NBE hjælper med at danne grupperne samt med at koordinere møderne med de
andre virksomheder og konsulenten.

Kom og vær med!
Selvom der allerede er stor interesse for deltagelse i processen om de strategiske
Planer for Bæredygtig Forretningsudvikling, er der stadig ledige planer endnu. Så
hvis I ønsker at deltage, kan I stadig nå det.

Hør nærmere 
Kontakt Christina Myrdal på cgm-teknik@aalborg.dk / 9931 2165 for at høre
nærmere. Se også mere på NBE's hjemmeside.

Erhvervsstyrelsen bevilger økonomisk støtte til NBE
virksomheder
Ved NBE mødet om Grøn Industrisymbiose i Hjørring blev der bl.a. peget på
muligheden for at udnytte overskudsvarme fra Vrå Dampvask hos
nabovirksomheden Hydratech. Der er hen over sommeren udarbejdet ansøgning om
tilskud fra Erhvervsstyrelsen, og de har netop meddelt tilskud på op til 160.000 kr til
undersøgelse af mulighed for at etablere en symbiose om udnyttelse af
overskudsvarme mellem de to virksomheder.

Herudover er der bevilget 200.000 kr. til et projekt om fjernkøling mellem tre NBE-

http://baeredygtigterhverv.hjoerring.dk/Baeredygtigt-Erhverv/Indhold-i-Netvaerket/Plan-for-Baeredygtig-Forretningsudvikling.aspx
http://csrfonden.dk/aktiviteter/csr-awards-2013.aspx


virksomheder og desuden 80.000 kr. et genbrugsprojekt på et jernstøberi mellem to
virksomheder. 

Aalborg Bæredygtighedsfestival var en stor succes
Aalborg Bæredygtighedsfestival med godt 50 arrangementer om bæredygtighed er nu veloverstået. Ugen bød på rundvisninger, oplæg,
messer, udstillinger og meget mere.

For at se billeder fra Aalborg Bæredygtighedsfestival kan du se Facebookgruppen: Aalborg Bæredygtighedsfestival. 

En stor tak til alle de virksomheder, som ydede en flot indsats i forbindelse med Bæredygtighedsfestivalen. Vi håber, at I alle er klar igen til
næste år!

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

Energi Nord afholdt NBE morgenmøde om muligheder for
statsstøtte til vedvarende energi

Den 4. september afholdt NBE morgenmøde hos Energi Nord A/S for at gennemgå
og drøfte muligheder for at opnå statsstøtte fra VE pulje til proces, samt
ansøgningsprocedure og krav til ansøgningsmateriale.

Energisynskonsulent Per Jan Pedersen, Energi Nord A/S gennemgik ordningen og
fortalte bl.a.:

Med baggrund i energiforliget af marts 2012 er der i alt afsat 3,75 mia. kr. til at
støtte konvertering af procesenergi fra fossile brændsler som kul, olie, eller gas til
vedvarende energi eller fjernvarme. Puljen er fordelt over årende 2013-2020.

Støtten gives som anlægstilskud ved konvertering til:

Vedvarende energi (biomasse, solvarme, varmepumper),  
Fjernvarme, 
Energieffektivisering 
Kraftvarme-/varmeværker, som omstiller til biomasse og leverer procesvarme.
Solceller, vindmøller og biogasanlæg er i dag omfattet af en
driftsstøtteordning . Her kan virksomhederne vælge enten et anlægstilskud,
 eller driftsstøtten.

Der gives tilskud på op til 65% af hele omkostningen til konvertering, og op til 40% i
støtte til energieffektivisering i forbindelse konvertering. Virksomheder kan ikke få
støtte fra både statsstøtte puljen til VE og direkte støtte fra energiselskaberne. Der
er muligt at lade energiselskaberne udarbejde eller financiere udarbejdelse af
ansøgningsmateriale og den krævede energigennemgang med beskrivelse af
energieffektiviseringsmuligheder. Herved kan virksomheden reducere
omkostningerne til projektet. Samarbejdet med energiselskabet skal være aftalt
inden ansøgningsmaterialet indsendes. Energi Nord kan oplyse om muligheder.

Kontakt Per Jan Pedersen: pjp@energinord.dk, hvis du har spørgsmål.  

Nyheder fra CSR.dk

Dansk tøjfirma til tops i grøn
verdenselite

CSR Awards-vindere: Derfor er prisen vigtig
En CSR Award styrker medarbejdernes motivation for at arbejde med

https://www.facebook.com/baeredygtighedsfestival?ref=ts&fref=ts


verdenselite
Det bæredygtige tøjfirma Neutral er nomineret til
titlen som verdens mest grønne virksomhed.
Dermed er den danske virksomhed i top ti på
verdensplan

Læs mere

bæredygtighed og er også et godt redskab til at brande virksomheden udadtil,
lyder det fra to af de virksomheder, der i sidste uge blev belønnet med en pris
ved CSR Award-showet.

Læs mere her 

www.nben.dk

http://www.csr.dk/dansk-t�jfirma-stryger-til-tops-blandt-gr�n-verdenselite?utm_source=Apsis&utm_medium=Email&utm_content=Link&utm_campaign=Nyhedsbrev
http://www.csr.dk/csr-awards-vindere-derfor-er-prisen-vigtig?utm_source=Apsis&utm_medium=Email&utm_content=Link&utm_campaign=Nyhedsbrev
http://www.csr.dk
http://www.nben.dk
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