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Kommende arrangementer
Inspirationsmøde om genanvendelse af byggeaffald og
jord

Torsdag den 1. marts kl. 13.00 - 17.00
Vil du gerne optimere din håndtering af ressourcer i byggerier? Så
kom til inspirationsmøde om genanvendelse af byggeaffald og jord
som NBE-medlemsvirksomheden DGE afholder.
Læs mere og tilmeld dig her.

NBE Generalforsamling og 10 års jubilæ um

Onsdag den 25. april kl. 16.30 - 19.00
Kom med til NBE's årlige generalforsamling, hvor vi i år også kan
fejre 10 års jubilæum. Aalborg Kongres og Kultur Center vil denne
gang danne de bæredygtige rammer for arrangementet.
Tilmeld dig allerede nu!

Besøg af Skatteminister Karsten Lauritzen
Skatteminister Karsten Lauritzen har meldt sin ankomst til
Nordjylland mandag den 5. februar og vil i den forbindelse gerne
besøge NBE-virksomheder. Vi har derfor lavet et relevant og
spændende program for ministeren, som skal besøge vores
medlemmer Vraa dampvaskeri, Fibertex Personal Care, ITW
Engineered Polymers og Aalborg Havn.
Projektleder i NBE Lene Nielsen og projektmedarbejder Dan
Kristensen vil følge Skatteminister Karsten Lauritzen hele dagen og
ved Aalborg Havn vil blandt andre Michael Damm
(Sekretatriatsleder i NBE og Chef for Bæredygtighed og Udvikling,
Aalborg Kommune), Arne Boelt (næstformand i NBE og borgmester
i Hjørring) og Lars Olsen (Chef for Strategi og Udvikling, Hjørring
Kommune) deltage.

Klimaudfordringer er også vores ansvar
NBE medlemsportræt af MAN Diesel & Turbo
I Frederikshavn ligger MAN Diesel & Turbo, verdens førende
leverandør af store dieselmotorer og turbomaskiner. Her drives et
ekspertisecentrum for forskning og udvikling og især
bæredygtighed bruges som et strategisk vigtigt udviklingsområde
for koncernen.

"Vi skal fortsat udvikle os. I NBE ser vi muligheder for samarbejder,
der kan hjælpe os til at udnytte vores affald bedre, erfaringer og
viden om opsamling og genbrug af regnvand og sparring på andre
optimeringspotentialer,” fortæller Anne Petersen, ISO 14001
Coordinator og Project Manager.
Læs medlemsportrættet om MAN Diesel & Turbo her.

Positive virksomheder i SMV-projektet
Årets første to screeninger i SMV-projektet blev i januar
gennemført ved Kymi Rens og Danish Laser Technology A/S (DLT).
Ved begge virksomheder blev der fundet væsentlige realiserbare
besparelser og virksomhederne har været positive overfor
screeningerne - ejer af Kymi Rens, Michael Porsmose, udtaler:
"Det er lærerigt, at få en miljø- og energigennemgang af sin

virksomhed, som er med til at udvikle virksomheden og give
ressourcebesparelser.”
Er du en SMV og gerne vil vide mere om deltagelse i projektet, akn
du læse mere om det på NBE's hjemmeside eller kontakte
Projektleder, Niels Frandsen på niels.frandsen@aalborg.dk.

Nye virksomheder i netværket
Flere nye medlemmer kom til i det sidste halve år af 2017. Vi kan
derfor byde velkommen til:
Genplast i Vesthimmerlands Kommune
Imerys Industrial Minerals Denmark A/S i Morsø Kommune
Nordvirk og Future Rooms i Jammerbugt Kommune
Hawkeye-Pedershaab i Brønderslev Kommune
Novagraf A/S, BetterGreen ApS, HjulmandKaptajn, Scanico
A/S, Lite A/S, Enemærke & Petersen A/S, Miljø- og
Vognmandskonsulenten og Ping It A/S i Aalborg Kommune
Vil du se alle medlemmer af NBE, så tag et kig på vores
hjemmeside, hvor du finder hele listen: www.nben.dk

Få luft under bæredygtige ideer med EUmidler
Norddanmarks EU-kontor vil i løbet af foråret levere information i
NBE’s nyhedsbrev om mulighederne for EU-støtte til innovative
projekter for små og mellemstore virksomheder (SMV'er). Kontoret
leverer gratis assistance til hele regionens erhvervsliv, kommuner,
uddannelsesinstitutioner om, hvordan man tilgår EU-støttemidler
til innovative projekter.

En af de bedste EU-puljer for SMV’er er SMV-instrumentet. Puljen
er målrettet SMV’er, som ønsker at udvikle nye teknologier og
processer, som er banebrydende og nytænkende. Puljen giver
særligt mening for smv’er, som har et konkret udviklingsarbejde
foran sig, der er en del af en virksomhedens vækststrategi.
Læs mere om puljen her

Danske mursten bliver det første certificerede
genbrugte byggemateriale
Den 21. januar kunne Ingeniøren.dk fortælle om det store
genbrugsgennembrud, hvor gamle mursten kan være lige så gode
som nye.
Hidtil er det imidlertid kun nye byggematerialer, der har kunnet CEmærkes, for der findes ikke harmoniserede standarder for
genbrugte byggematerialer, men nu har EU-kommissionen
godkendt den danske virksomhed Gamle Murstens frivillige CEmærkningsp rocedure. Gamle Mursten er derfor ved at indrette et
testlaboratorium, så fabrikken kan dokumentere, at stenene lever
op til de samme krav, som gælder for nye mursten.
Læs den gode nyhed her

Brug verdensmålene aktivt i jeres CSR-rapport
Bruger I FN's 17 verdensmål i jeres CSR-strategi? Selvom 17 mål og
169 delmål kan virke som en uoverskuelig opgave for
virksomheder at bruge målene i CSR-strategien, så kan et
strategisk arbejde med verdensmålene være en økonomisk
gevinst for virksomheden og være med til at skabe overblik i jeres
CSR-rapport.
Lidl Danmark brugte i deres bæredygtighedsrapport
Verdensmålene som et værktøj til at illustrere mange af deres
bæredygtige tiltag som samfundsaktiviteter, resultater og
målsætninger.
Find inspiration til, hvordan I kan bruge verdensmålene aktivt i
jeres CSR rapport i Lidl's bæredygtighedsrapport lige her.

Nyheder fra CSR.dk
Dell vil genbruge guld fra e-affald i sine
computere

Volvos svenske motorfabrik er nu
klimaneutral

Hos computerproducenten Dell vil man gerne have et mere Fabrikken i Skövde, der fremstiller motorer til både biler og tunge
cirkulært ressourceforbrug - derfor har virksomheden nu sat sig et køretøjer, er blevet Volvos første klimaneutrale site efter at man
mål om at genanvende cirka 46.000 tons materialer inden 2020.

den 1. januar gik over til varme fra vedvarende energi.

Læs mere her

Læs mere her

Besøg NBEs hjemmeside

Få din virksomheds historier i nyhedsbrevet.
Skriv til nben@aalborg.dk

Find os på LinkedIn

Klik her for at framelde dig nyhedsbrevet

