
Hvem kan være katalysator? 

”Som miljømyndighed oplever kommunerne, at virksomheder har svært ved at finde tid 

og viden til at ”drive” en omstillingsproces”

”Udfordringen er at særlig SMV fokus på deres kerneforretning og ikke har 

den fornødne tid eller viden til at realisere de potentialer, der måtte ligge i 

en bedre udnyttelse af overskydende ressourcer.”

”Grøn omstillingstiltag kræver i modsætning til traditionel innovation 

samspil mellem mange ”eksterne parter”, indsigt i forskelligartet lovgivning 

og fordrer sammenkoblinger i cirkulære ressourceloop mellem udbyder og indkøber af ressourcerne”

NBE tilbyder hjælp som et erhvervstiltag, som fremmer bæredygtige løsninger, 

der giver øgede konkurrencefordele

Erhvervsstyrelsen

AAU

KL
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NBE Forening  

Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark

NBE 
sekretariat

Partnerne
AAU, Energinord, Aalborg og 
Hjørring Kommuner, Hjørring 
Erhvervscenter, Business Aalborg

Særlige medlemmer
BRN, Regionen og øvrige nordjyske 
kommuner og erhvervscentre

Medlemmer
virksomhedsmedlemmer

NBE ydelser til 
medlemmer

Miljøchef
gruppe



Cirkulær økonomi og 
Industri symbiose

NBE Business -
forretningsudvikling

Kommunikation

Indkøb

(offentlig og 
privat)

Innovation og miljøledelse

Byggeri

Plast og 
biomasse
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“Support enheden”
1) Erhvervskontoret
2) Miljø (incl. affald)

3) Universitet (prof. +  stud.)
4) Energikonsulenter

5) JobCenter
6) NBE 

Plan for Bæredygtig Forretnings-
udvikling 

Seminarer / Netværk 
(værktøjer/viden). FX
- Forretningsmodeller og CØ
- Industriel symbiosis
- Energi- og ressourceeffektivitet
-Innovation og miljøledelse

NBE´s ”Kerneydelser” 

Personaleressourcer
- Studerende
- Grønt rejsehold
- Miljøsagsbehandlere
- Forskning

Partnerskabsprojekter

Bæredygtighedsscreening
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Eksempel på projektsamarbejde – NBE og Crispo

Industriel symbiose

Kasserede kartofler fra Chips produktion ender nu som 
foder hos en insektavler.
- fordele: økonomi, miljø, arbejdspladser

 Møde med Erhvervskontor og Hjørring Kommune – medlem i NBE
 Miljøledelseskortlægning
 Screening (Energioptimering, spild)
 (Hjørring K. og Teknologisk institut – pilotforsøg med bioaffald til melorme)
 Forsøg med kartofler – godt foder – Stor tilfredshed begge parter
 Martin Dahl forventer at udvide forretningen – aftage flere restfraktioner
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Eksempel på projektsamarbejde – NBE og AKKC

Drift                                         Drift + produkt
Egen virksomhed                   Aalborg + Nordjylland

Driftsoptimering (løbende + PBF) og vært for NBE Møder
NBE screening – bl.a. bæredygtige events
Det grønne rejsehold – projekt med + praktikforløb (kommunikation)
Udvikle fokus i retning af bæredygtige events
Løntilskud senere ansættelse 
Beslutning omkring certificering efter ISO 20121 
Certificering senere i 2017 – som det først kongres og kultursted i DK

NETVÆRK FOR BÆREDYGTIG ERHVERVSUDVIKLING 
NORDDANMARK



Det grønne rejsehold: Nyt hold i aug. 2017
Undervisning i bæredygtighed
Over 30 studerende fra AAU og arbejdsledige 

 Projekter fra virksomheder er udvalgt.

Seritronic A/S,  (Rebild Kommune) 2 projekter
DGE Miljø- og Ingeniørfirma A/S (Aalborg Kommune) 1 projekt
Aalborg Havn A/S (Aalborg Kommune)             5 projekter
ITW Engineered Polymers A/S (Aalborg Kommune) 1 projekt
Crispo Denmark A/S (Hjørring Kommune)           1 projekt
Nordsøen Oceanarium (Hjørring Kommune)    1 projekt
Entreprenørenheden (Aalborg Kommune)        1 projekt

7 virksomheder med i alt 12 projekter.
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Matchninger TOTAL (direkte jobskabelse) - opgjort pr. 1. november 2016

Det Grønne Øvrige I alt

rejsehold NBE 

Fastansættelser 6 15 21

Jobtræning/løntilskud 3 13 16

Virksomhedspraktik 6 21 27

Projektansættelser 2 9 11

Studiejob 4 2 6

Studieprojekter 5 8 13

9. semester praktik 6 6 12

Ph. D 0 5 5

I alt 32 79 111

Der er tale om op mod 50 personer.
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Cirkulær økonomi gennem
Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark

 NBE’s strategi med CØ som vision
Bestyrelsen som ambassadør 
Samarbejde om CØ på tværs i NJ
Bæredygtighedsscreening – CØ mål
Kampagner med fokus på CØ
Arrangementer med CØ
CØ indkøbskrav
Kommunale udbud af affald 

med krav til CØ
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Cirkulær økonomi gennem
Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark

 Samarbejde om CØ på tværs i NJ – NYT INITIATIV 

1) Kortlægning af potentielle afsætningsmuligheder for virksomhedernes 
affald mhp etableringen af nye regionale ressourceloops (industrielle 
symbioser).

2) Facilitering af samarbejde mellem regionens virksomheder for at 
understøtte udviklingen af nye DESIGNSTRATEGIER (holdbarhed, modulær 
opbygning, reparationsvenlig, uden kemikalier, osv.) og FORRETNINGS-
STRATEGIER (leasing, produkt-service systemer, tilbagetagning osv.)
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Cirkulær økonomi gennem
Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark

 Samarbejde om CØ på tværs i NJ – NYT INITIATIV 

1) Kortlægning af allerede eksisterende afsætningsmuligheder for det 
kommunalt indsamlede affald i regionen

2) Kortlægning af potentielle afsætningsmuligheder for det kommunalt 
indsamlede affald i et tæt samarbejde med regionens virksomheder 

3) Samarbejde med regionens virksomheder for at understøtte udviklingen af 
1) nye produktionsmetoder 2) produktudvikling 3) forretningsmodeller for 
herved at forøge afsætningen af det kommunalt indsamlede affald.
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 NBE erfaringer omkring cirkulær Økonomi 

Skal affald på en virksomhed blive til ressourcer på en anden kræves 
innovations samarbejder faciliteter af kommunerne,  der som de eneste 
via miljøtilsynet ved, hvilke virksomheder, der har hvilket affald og bruger 
hvilke ressourcer.

Mængderne hos borgerne af hver type affald er så små, at kommunerne skal 
sikre indsamling og forbehandling, da der ikke er økonomi heri for private 
virksomheder. 

Skal den cirkulære økonomi give jobs i DK, skal sortering af virksomhedernes 
og borgernes affald målrettes opfyldelse af ressourcebehov hos danske 
virksomheder via offentlige/ private innovationssamarbejder og offentlige 
udbud med krav om CØ og lav klimabelastning.         

”En stor bunke plast ender bare i Tyskland/Kina”
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Jo mindre 
virksomheder og 

kommuner 
sortere jo mere 

tjener 
affaldsbehand-
lerne på deres 

affald



 NBE erfaringer omkring cirkulær Økonomi – krav til kommunerne for at 
sikre jobs 
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Socialøkonomiske 
virksomheder og udbud 

med krav om CØ fra 
Genbrugspladser

Udbud med krav om CØ
Sortering skal være 

målrettet kendte 
aftagermuligheder 

Liberalisering af forbrænding må 
ikke give så lave priser at CØ 

udkonkurreres



 Revision af Affaldsbekendtgørelsen

Affald må ikke anvendes til energiudnyttelse m.m det er dokumenteret
at, der ikke forefindes nationale cirkulære afsætningsmuligheder 

Via affaldsplanen skal det sikres, at det indsamlede husholdningsaffald sorteres 
og evt. forbehandles så det kan afsættes som ressourcer i henhold til CØ , mest 
i den indre cirkel 

Affaldet skal efter sortering og evt. forbehandling afsættes via innovations-
udbud (offentlig/privat innovation), der sikre, at afsætningen sker i henhold til 
CØ.

Det kommunale miljøtilsyn skal udvides til at omfatte formidling og vejledning 
om mulighederne for deltagelse i ressourceloops

Affaldssystemerne skal koordineres - som minimum regionalt - så det sikres, at 
affaldet indgår i CØ systemer med mindst mulig klimabelastning
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Ingen ved 
hvor deres 

affald ender 
!! 


