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NBE’s FORMÅL (Jf. Vedtægterne)

 At fremme en bæredygtig forretningsudvikling hos medlemmerne. 

 At styrke samspillet og samarbejdet mellem medlemmerne og andre 
aktører herunder forskning og udvikling med henblik på at understøtte en 
øget grøn omstilling og vækst, innovation og partnerskaber. 

 At bæredygtighed i høj grad indtænkes og indarbejdes i medlemmernes 
strategiske planlægning med fokus på hele produktlivscyklus. 

 At understøtte medlemmerne i at gennemføre aktiviteter
som fremmer en lokal bæredygtig udvikling.
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Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling

Samarbejder med

Business Region North Denmark

 Kommuner  i NJ medlem af NBE pr. 1. jan. 2016

 NBE netværk tilbydes til langt flere virksomheder bl.a. via erhvervskontorer

 Fælles indsats målrettet bæredygtig vækst – udnytte erfaringen i NBE 

Hvad skal det føre til?

 Realisere  erhvervspotentialet i NJ for grøn omstilling / cirkulær økonomi

 Synergi og tværgående samarbejde fx omkring ressourceloops i regionen

 Spredning af viden, erfaring, kontakter – undervisning / uddannelse (forskning)

 Kobling af medarbejderressourcer (Kommune, AAU, erhvervssystemet, jobformidling )

 Samspil og samskabelse via et anderledes tværgående fokus i NBE/ hos parterne

 Fastholde arbejdskraft i NJ og flere højtuddannede i SMV til fx cirkulær økonomi

 Aktiv anvendelse af kommunal købekraft, kommunalt byggeri og driftsopgaver 

 Ekstern medfinansiering af indsatserne på virksomhederne

www.nben.dk



NBE’s 2020 strategi

NBE’s strategi har som mål at arbejde for bæredygtig 
erhvervsudvikling i Nordjylland, der fremmer cirkulær økonomi!

NBE er et strategisk og konkret samspil mellem 
offentlig og privat, forskning og erhverv. 
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Stærk løftestang for vækst

Hvorfor bæredygtighed og cirkulær økonomi?

Den internationale tænketank Ellen MacArthur Foundation vurderer, at 
Danmark vil have stor gavn af, at danske virksomheder kommer i gang med at 
udnytte konkrete cirkulære forretningsmuligheder. 

 Øge det danske BNP i 2035 med op til 1,4 pct. 
 Skabe over 11.000 job 
 Styrke dansk eksport 
Markant reduktion af materialeforbruget inden for en række 

sektorer.
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Stærk løftestang for vækst



Forventninger til kommunerne relevante for industrien

EU fokus 

 Cirkulær Økonomi / Særlig fokus på plastik, madaffald, kritiske råvarer (metaller i elektronik, FSC træ), byggeri- og nedrivning samt 
biomasse, 65 % genanvendelse af husholdningsaffald og 75 % emballage genanvendes koblet til Ecodesign direktiv / Affaldsdirektiv 

 Energidirektiv (krav om alle nye bygninger ejet eller lejet af det offentlige fra 2018 er nearly zero)  

 Grønne indkøb – mulighed for bæredygtighedskrav 

 Klimaaftale/Paris – EU - 40 % i 2030

National fokus

 Ressourcestrategi

 Særlig fokus på og krav til Plastik, organisk affald, elektronik affald, (metal, papir, glas)

 Klima

 100 pct. vedvarende energi i 2050, 100 pct. vedvarende energi i el og varme i 2035, Kul udfaset i 2030, Oliefyr udfaset i 2030 
Vind udgør halvdelen af elforbruget i 2020 

 Naturplan / øget biodiversitet 

 Stop tab af biodiversitet i 2020, god økologisk tilstand i Vandsystemer senest i 2027



VIDENSDELING PÅ TVÆRS  - Partnerne tilbyder virksomhederne: 

• Bæredygtighedsscreening 
Tværgående kortlægning på tværs af fagområder / sektorer - Overblik 

• Projekter
Bæredygtig innovation, ressourceeffektivitetsprojekter, byggeri,  grøn 
industri symbiose, partnerskaber, grønne produkter og  branding

• Offentlige støttemidler

• Netværk
Erfaringsudveksling, samarbejder på tværs og inspiration

• Ny viden og ressourcer
Tilførsel af ressourcer i form af jobtræningspersoner, studerende, professorer 
og sagsbehandlere – samt uddannelse og kontakter

• Plan for Bæredygtig Forretningsudvikling 
Bæredygtighed indarbejdes i virksomhedens øvrige 
strategiske overvejelser
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Kampagne 2017:
Bedre ressourceudnyttelse og affaldssortering 
– fokus på plast som ressource

Kampagnen bakkes op af alle kommuner i Nordjylland.

Kampagne mål:

1) Øget viden og inspiration om affaldssortering af plast
- øge arbejdet med forebyggelse, bedre sortering og øget genanvendelse af plast. 

2) Opkvalificere miljøsagsbehandlere

3) Få synlighed og debat omkring plast og muligheder for virksomhederne 

www.nben.dk



NYT projekt i NBE: 2017 – 2019 
( i alt 22. mio kr. Regionalfondsmidler) 

Analyse:
Vurdering af ressourcepotentialet i Nordjylland (SMV’er) 

Lave ressourcekortlægning / plan for 100 SMV’er i Nordjylland 

Bistå med at lave grønne forretningsmodeller for ca. 65 SMV’er

Fælles arrangementer.

Gratis tilbud – der er ikke krav om medlemskab af NBE.
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Kommende NBE - arrangementer

8. marts: ”Mindre snak – bæredygtighed betaler sig”. NBE og socialøkonomi Nordjylland

30. Marts: Workshop om forlængelse af produkters værdi. Med AAU (Holdes hos AVV, Hjørring)

Uge 16 April ? Affaldshåndtering på byggepladsen (Green Building A-Z)

25. April NBE Generalforsamling, IKEA aalborg

9. maj Rundtur med Bjerg Arkitektur, Hjørring.

18. Maj Netværksmøde og Award AAU – under Naturmødet, Hirtshals 

Ultimo Maj: Fra produkt til service. Bæredygtig produktion 3,0 & NBE

August – Politikerrundtur- Brønderslev, Hjørring, Lufthavn

Andre ting på vej:

Efteruddannelse for håndværkere, Bæredygtighed. Tech Collage

Samarbejde med IDA – nyt plastarrangement  i Aalborg

Der er penge i skidtet – flere arrangementer

Ellen M. Basse præsentation – morgenmøde i juni

Se mere på WWW.NBEN.DK


