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Nyheder i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark
Maj 2017

Kommende arrangementer
1. juni 2017: Hvad gør en investering bæredygtig?
NBE virksomheden Merkur Andelskasse inviterer til fyraftensmøde
om, hvad der gør en investering bæredygtig og hvad dine
muligheder for at investere etisk er.
2. juni: Kursus i KEMIguiden
Kurset har til formål at introducere til, hvordan I kan arbejde med
KEMIguiden og få mest ud af værktøjets funktioner. Kun for
medlemmer.
7. juni: Cirkulære forretningsmodeller i møbelbranchen
Formiddagsworkshop hos AAU om cirkulære forretningsmodeller i
møbelbranchen og hvilke nye kompetencer, der er brug forat
kunne realisere de nye forretningsmodeller.
13. juni: Lean construction - og værdien af bæredygtigt byggeri
Eftermiddagsmøde som byder på oplæg samt en rundvisning på
en byggeplads hvor Lean Construction anvendes.

Nordjyllands mest cirkulære virksomhed
Bila blev kåret som ”Nordjyllands Mest Cirkulære Virksomhed 2017”
ved NBEs netværksmøde d. 18. maj. Arrangementet blev afholdt
hos Nordsøen Oceanarium og bød for uden prisoverrækkelsen
også på oplæg og workshops. På workshopperne blev der
identificeret flere temaer, som deltagerne havde lyst til at arbejde
videre med som f.eks. flådestyring, genbrug af byggematerialer og
aftagere til restprodukter. NBE har allerede kontaktet flere af
virksomhederne med henblik på konkrete samarbejder.
De øvrige nominerede virksomheder til prisen var: Better World
Fashion, ELSK, Aage Vestergaard Larsen, og Pack and Sea.
Arrangementet var en del af Naturmødet, og det blev afholdt i
samarbejde med Det Nordjyske Virksomhedspanel, som er et
samarbejde mellem Spar Nord, Hjulman Kaptain og AAU. Du kan
læse mere om de 5 virksomheder og deres nomineringer samt se
slides m.v. fra dagen på NBEs hjemmeside på NBEs hjemmeside.

Nyt kontingent for små virksomheder
Ved NBEs årlige generalforsamling i april blev det vedtaget at
indføre et mindre kontingent for de mindste virksomheder og
startups. Virksomheder med op til 5 ansatte skal derfor kun betale
2.000 kr. i årligt kontingent fremfor de 5.000 kr. som kontingentet
tidligere lød på. Det er en god mulighed, som virksomhederne er
meget positive overfor. Alene antallet af arrangementer og
brandingmulighederne samt netværk og match med andre
virksomheder gør det til et godt tilbud – med mulighed for at løfte
sig indenfor bæredygtighed samtidig med at det giver
forretningsmæssige muligheder.
For de øvrige virksomhedsstørrelser er kontingentet uændret.
Satserne er således følgende i 2017: 0-5 ansatte: 2.000 kr., 6-10
ansatte: 5.000 kr., 11-50 ansatte: 10.000 kr., 51+ ansatte:
15.000 kr.

En grøn port til Nordjylland
Et medlemsportræt af Aalborg Kongres og Kultur Center (AKKC).
At være bæredygtige er absolut ikke nyt for AKKC. For dem er det
sund fornuft og i 2013 meldte de sig derfor ind i NBE, hvorefter de
begyndte at arbejde mere strategisk med bæredygtighed. Anders
Jespersgaard, der er Teknisk chef hos AKKC, fortæller; "I dag

arbejder vi dog langt mere systematisk og strategisk med
bæredygtighed og ud fra forståelsen, at en bæredygtig forretning
kræver et fokus på de tre parametre: mennesker, miljø og
økonomi.” Dette fokus har da også givet AKKC et boost på flere
bundlinjer. Som medlem af NBE har AKKC tilmed haft muligheden
for opfylde deres målsætning om at udvide deres samarbejde med
andre bæredygtige virksomheder samt haft Det Grønne Rejsehold
ude. Det var der også stor gevinst ved; "Det har resulteret i, at vi i

dag har mulighed for at blive certificeret og sikre en kontinuerlig
forbedring af vores bæredygtighedsperformance." Fortæller
Anders Jespersgaard. Læs hele portrættet her.
Ønsker din virksomhed at blive den næste til et NBE portræt, så
kontakt kommunikationsmedarbejder, Lene Buhl på
lene.buhl@aalborg.dk

NBE virksomhed vinder Plastprisen 2017
NBE indstillede i januar Aage Vestergaard Larsen A/S (AVL) til
Plastprisen 2017 for deres store arbejde med bæredygtighed og
ressourceeffektivitet. Blandt Plastindustriens medlemmer var der
ikke tvivl om, hvem hæderen skulle tilfalde og den 4. maj modtog
AVL den flotte hæder til Plastdagen 2017 foran 250 deltagere fra
hele branchen.
Franz Cuculiza, adm. direktør i AVL udtaler: “Det er en stor

skelsættende begivenhed for vores virksomhed, at vi har fået
Plastprisen 2017. Det er særlig stort fordi det er vores kollegaer i
plastbranchen, der har stemt os ind på førstepladsen. Jeg
betragter det som et stort cadeau for alle vores medarbejdere,
som hver dag yder en stor indsats . ” AVL blev bl.a. indstillet på
grund af deres kontinuerlige arbejde med at sikre og højne
graden af genanvendelse af plast i Danmark. De har samtidig
støttet den bæredygtige udvikling i Nordjylland ved at bakke op om
NBE’s strategi vedrørende et plast-loop i regionen, der både skal

NBE’s strategi vedrørende et plast-loop i regionen, der både skal
sikre miljøet og nye arbejdspladser. Læs hele historien om prisen
her.

Energitilskud i transportsektoren
Der kan være muligheder for at få energitilskud til optimering af
energiforbrug indenfor transportområdet. Eniig arbejder på at
afklare mulighederne i energispareaftalen. Der er særlig fokus på
besparelser indenfor:udskiftning eller forbedring af selve
transportmidlet, optimeringer i form af flådestyring og
ruteplanlægning og logistikforbedringer i distribution m.m.
Ovenstående kan være aktuelt indenfor al godstransport,
persontransport, søfart osv. Dog fordrer dette område en del
dokumentation af forhold i både før og eftersituation, før et tilskud
er berettiget. Hvis du har interesse i at høre mere om
mulighederne kontaktes Eniig: Jan H. Skovdal på 4027 8293 eller
janhs@eniig.dk.

100 medlemmer i NBE
Netværket har nu rundet 100 medlemmer. Vi byder velkommen til
de nyeste virksomheder: Rezycl ApS, System Frugt A/S - Crispo
Denmark, EPS Recycle, Seritronic A/S, Aalborg recycling ApS, Saga
Wood, H. J. Hansen, I/S Reno-Nord, Aalborg Renovation,
Entreprenørenheden i Aalborg Kommune, Segezha Packaging A/S,
A. Enggaard A/S, Jørgen Rasmussen Gruppen A/S, Råt & Godt og
Hydratech-Scandinavia.
Du kan finde en liste over alle medlemsvirksomhederne her.

Mange afholdte arrangementer i maj
Maj måned har foruden det store netværksmøde hos Nordsøen
Oceanarium budt på masser af andre spændende aktiviteter.
Der har bl.a. været afholdt en byvandring i Hjørring med fokus på
bæredygtigt byggeri, hvor Bjerg Arkitektur viste rundt.
Advokatfirmaet Haugaard Braad var vært for mødet om juraen bag
miljøgodkendelser, hvor Ellen Margrethe Basse var oplægsholder.
Måneden blev sluttet af med et morgenmøde, hvor Rezycl fortalte
aktører i affaldsbranchen, hvordan deres app kan optimere
logistikken omkring affaldshåndtering.

Nyheder fra CSR.dk
Første globale standard for bæredygtigt
indkøb er på markedet

Undersøgelse: Bæredygtighed har central
rolle i byggeindustrien

I sidste uge lancerede International Standards Organization (ISO) Ifølge undersøgelsen "Green Market Study" ser 90 procent af
den første internationale standard for bæredygtigt indkøb. Den respondenterne bæredygtighed som et nødvendigt grundlag for,
skal blandt andet hjælpe virksomheder med at træﬀe bedre valg i at et projekt bliver en succes, hvorfor bæredygtighed i højere

skal blandt andet hjælpe virksomheder med at træﬀe bedre valg i at et projekt bliver en succes, hvorfor bæredygtighed i højere
forsyningskæden.

grad vinder ind i byggeindustrien.
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Besøg NBEs hjemmeside

Få din virksomheds historier i nyhedsbrevet.
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