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Hilsen fra formanden
Heldigvis retter flere nordjyske virksomheder
deres fokus mod bæredygtighed og derfor
oplevede Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling (NBE) igen i 2017 en stigning i antallet
af medlemmer. For hvert nyt medlem styrkes
netværkets formål: at understøtte nordjyske
virksomheder i bæredygtig forretningsudvikling,
som giver konkurrencefordele i praksis og gennem viden give en førerposition inden for grøn
omstilling.
I 2017 satte NBE for alvor gang i projektet:
”Bæredygtig vækst gennem energi- og ressourceeffektive små og mellemstore virksomheder”, som NBE partnerne og kommunerne
er gået sammen om til gavn for virksomheder i
hele Nordjylland. Her tilbydes 100 virksomheder
en afdækning af deres potentiale for energiog ressourcebesparelser. Projektet er en stor
satsning på, at minimere spild hos virksomheder og understøtte grønne forretningsmodeller, og har et samlet budget på over 22 mio. kr.
Bestyrelsens strategi om at fremme cirkulær
økonomi rummer store muligheder for virksomheder og med Business Region North Denmarks
(BRN) opbakning hertil er der fundament for
at skabe arbejdspladser. For at understøtte en
cirkulær økonomi er det vigtigt, at vi arbejder
sammen – på tværs af virksomheder og også
ud over, hvad vi før så som grænser. Det er
plastkampagnen og cirkulære indkøb gode
eksempler på. Når vi har et fælles fokus på
produkters lange levetid og genanvendelse,
så skaber det værdi for både bundlinje og
miljøet.
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Jens Højer
Formand for NBE
Ejer af Højer Møbler

Hilsen fra næstformanden
Samarbejde på tværs er afgørende for
Nordjylland, og vi er i forvejen rigtige gode til
det. I 2017 besluttede BRN at bakke op om NBE
og ”Det Cirkulære Nordjylland” – en samlet
indsats de kommende år, hvor Nordjylland
går foran. NBE kan som et offentlig-privat
partnerskab bygge bro mellem det private,
offentlige og ikke mindst vidensinstitutioner.
Et tæt partnerskab er afgørende for at lykkes
med at produkter og ressourcerne kan tænkes
ind i nye lukkede kredsløb. Det kræver viden!
Både det offentlige og virksomhederne skal
have indsigt i de muligheder, der er i cirkulær
økonomi, men også ville samarbejde om at
skabe betingelserne for fx at realisere en bedre
ressourceudnyttelse.
NBE arbejder med at rulle tilbud om
samarbejde ud til virksomheder i alle de
nordjyske kommuner. Som næstformand i NBE
ser jeg frem til at de nordjyske virksomheder
griber muligheden for at komme på forkant
med cirkulær økonomi og fx også inddrager
digitalisering i deres forretning og i deres
bæredygtige tiltag i de kommende år.
Medlemsvirksomheder peger selv på
vækstpotentialet, der ligger i at have fokus
på bæredygtighed og cirkulær økonomi. De
ser det, som en platform til nytænkning, som
kan fastholde og skabe nye arbejdspladser i
Nordjylland. Med virksomhedernes opbakning
og et tæt samarbejde i BRN og mellem
kommunerne i Nordjylland, så bliver det
spændende de kommende år at være med til
at løfte ”Det Cirkulære Nordjylland".

Arne Boelt
Næstformand i NBE
Borgmester i Hjørring Kommune
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Netværk og samarbejde
Alle kommuner og
erhvervskontorer i Nordjylland
Alle kommuner og erhvervskontorer i Nordjylland er medlemmer i netværket og er aktive
som lokale tovholdere for netværket.
Business Region North Denmark
Business Region North Denmark (BRN) står bag
NBE og en fælles regional satsning på bæredygtig vækst.

Partnere

Aalborg og Hjørring Kommuner
Huser sekretariatet, som varetager udvikling og
driften af netværket og bistår med udrulning.

Business Aalborg og Hjørring Erhvervscenter
Tilbyder vejledning og sparring, der understøtter virksomhedens strategier og vækst.
Aalborg Universitet
Videnspartner i netværket og kan deltage i
projekter på virksomheder samt engagere studerende i forløbet.
Eniig
Som energirådgiver bistår Eniig med at
afdække muligheder for reduktion af energiforbrug herunder udregning af beslutningsgrundlag.

Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark arbejder ud fra
en 2020 strategi med en ambition om en bæredygtig erhvervsudvikling i
Nordjylland, der fremmer cirkulær økonomi i forhold til bl.a. plast, biomasse,
byggeri.
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Bestyrelsen
I 2017 bestod NBEs bestyrelse af følgende
medlemmer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formand: Direktør Jens Højer (Højer Møbler
A/S)
Næstformand: Borgmester Arne Boelt
(Hjørring Kommune)
Bæredygtighed & Udviklingschef, Michael
Damm (Aalborg Kommune)
Chef for Strategi & Udvikling Lars Olsen
(Hjørring Kommune)
Produktionschef Carsten Lanzky Jensen
(Krone Vinduer A/S)
Direktør Jørgen Rasmussen (Vraa
dampvaskeri A/S)
Director of CSR & Quality QEP-Master, Kurt
Nedergaard, (Gabriel)
Chefkonsulent Lene Lykkegaard
(Business Aalborg)
Direktør Torben Søgaard Jensen, (Cowi,
Repræsentant fra Aalborg Erhvervsråd)
Direktør Karl Henrik Laursen (Nordsøen
Forskerpark og Oceanarium, medlem af
Erhvervscenter Hjørrings Bestyrelse)
Direktør Bo Geertsen (Hjørring
Erhvervscenter)
Afdelingsleder Lars Christensen (Eniig Energi
A/S)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Institutleder Tine Herreborg Jørgensen
(AAU, Institut for Planlægning)
Forretningsudvikling og marketingschef
Gitte B. Larsen (Aage Vestergaard Larsen)
Produktionschef Kim Nørgaard Nielsen
(MAN Diesel & Turbo)
Formand for Teknik- og Miljøudvalget Ole
Ørnbøl (Hjørring Kommune)
Byrådsmedlem Lasse Frimand Jensen
(Aalborg Kommune)
Formand for Miljø- og Energiudvalget Lasse
P. N. Olsen (Aalborg Kommune)
Regionsrådsmedlem Otto Kjær Larsen
(Region Nordjylland)
Regionsrådsmedlem Henrik Ringbæk
Madsen (Region Nordjylland)
Borgmester Knud Kristensen,
Vesthimmerland Kommune, Repræsentant
for Business Region North Denmark (BRN).
Projektleder Lene M. Nielsen (Netværk
for Bæredygtig Erhvervsudvikling
NordDanmark)
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Plastkursus hos
Aage Vestergaard Larsen A/S
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Guldet i virksomheders
affald
Sammen med de nordjyske kommuner og
kommunernes mijøsagsbehandlere igangsatte
NBE en kampagne i starten af 2017, som et led
i at sikre, virksomheders plastaffald bliver genbrugt. Et tiltag der både kan skabe værdi for
virksomhederne og miljøet.
Det var oplagt at uddanne kommunernes
miljøsagsbehandlere, da de hvert år besøger
mange virksomheder og derfor kan hjælpe
med at identificere potentialerne, så virksomhederne kan genanvende en større del
af deres plastaffald. I januar og februar var
miljøsagsbehandlere fra alle nordjyske kommuner derfor på plastkursus, hvor de blev klogere på mulighederne i plastaffald.
Genanvendelse skaber arbejdspladser
NBE-medlemsvirksomheden Aage Vestergaard
Larsen A/S vurderer, at der kan skabes 500
arbejdspladser ved at indsamle og oparbejde
plasten igen i stedet for at brænde plasten.
Direktør Franz Cuculiza fra Aage Vestergaard
Larsen A/S udtaler om kurset; ”Det var meget
lærerigt og interessant at være en del af kampagnen, som har givet os en god forståelse for
værdikæden. Et fremtidigt samarbejde mellem det offentlige, det private og borgerne
er et vigtigt skridt mht. at øge genanvendelse
af plast , som er et vigtigt cirkulært tiltag, der
både gavner miljøet og skaber grønne jobs.”

7 dage med plastkurser gennemført
• 10., 24. og 26. januar: Plastkursus for
kommunale sagsbehandlere
• 1., 2., 14., og 16. februar: Plastkursus for
kommunale sagsbehandlere
NBE koordinerede kampagnen, da plast netop er et strategisk indsatsområde i netværkets
2020 strategi. Med afsæt i en regional geografi
og en tæt kontakt til kommunerne og erhvervslivet iværksættes tiltag, som skal søge at realisere cirkulære ressourceloops – også gerne
lokale loops. NBEs ambition er at bevare plasten i Nordjylland med henblik på lokal økonomisk udvikling og beskæftigelse.
Chef for Bæredygtighed & Udvikling i Aalborg
Kommune Michael Damm udtaler: "Etablering
af ressourceloops i regionen er ikke bare en
god idé for klimaet og miljøet, både danske
og internationale studier dokumenterer, at det
også er en god idé for økonomien og jobskabelsen."
Fælles phd.-projekt om plast
I 2017 opstartede et fælles projekt mellem NBE,
AAU og Aalborg Renovation. I projektet skal
plasten i Nordjylland identificeres og lokaliseres,
så der dannes et overblik over, hvordan kredsløbet bedst muligt lukkes. Der er fokus på at
analysere plast og andre ressourcestrømme i
Nordjylland, så der kan skabes nye samarbejder om innovation, som kan øge genanvendelsen.
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Politikerrundtur
I 2017 inviterede NBE igen politikere på
virksomhedstur i Nordjylland hos vores
medlemsvirksomheder. Hos virksomhederne
blev der blandt andet vist innovative
løsninger inden for cirkulær økonomi,
produktionsplanlægning, flådestyring,
energibesparelser og meget andet. Rundturen
sluttede med et møde med NBEs bestyrelse.
Politikerne besøgte 5 medlemmer af NBE
Brønderslev Forsyning
Altuglas
Better World Fashion
Vraa dampvaskeri
Aalborg Lufthavn

Politikerrundtur 2017,
Vraa dampvaskeri
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Følgende politikere deltog
• Bent Bøgsted, Folketingsmedlem (Dansk
Folkeparti)
• Lise Bech, Folketingsmedlem (Dansk
Folkeparti)
• Simon Kollerup, Folketingsmedlem
(Socialdemokratiet)
• Søren Gade, Folketingsmedlem (Venstre)
• Leon Sebbelin, Borgmester, Rebild
Kommune
• Mikael Klitgaard, Borgmester, Brønderslev
Kommune

Screeninger
I NBE har vi en målsætning om at nå 10
bæredygtighedsscreeninger om året.
I 2017 nåede vi endnu en gang målet denne gang 13 screeninger fordelt på 6
medlemskommuner.
Fordeling af screeninger
7 screeninger i Aalborg Kommune
2 screeninger i Hjørring Kommune
1 screening i Thisted Kommune
1 screening i Rebild Kommune
1 screening i Frederikshavn Kommune
1 screening i Mariagerfjord Kommune
Muligheder hos medlemmerne
På en bæredygtighedsscreening bliver
forskellige muligheder for miljøforbedringer
gennemgået med virksomheden. Efter
screeningen vælger virksomheden selv, hvilke
realiserbare muligheder de vil arbejde videre
med.
I 2017 blev der blandt andet set på
virksomhedernes potentiale inden for:
•
•
•
•
•
•
•

Cirkulær økonomi
Miljøledelse - ISO 14001
Overskudsvarme
Industrielle symbioser
Energioptimering
Strategiudvikling
Jobskabelse - f.eks. i samarbejde med Det
Grønne Rejsehold

Virksomheder som blev screenet i 2017
Systemfrugt A/S (Crispo)
Vrå Mørtelværk
Dansk Anodiserings Industri A/S
Nordjysk Møbelfabrik Rupini A/S
Rumas A/S
Seritronic A/S
ecoBETA A/S
Askehave & Askehave ApS
Stena Recycling A/S
Aalborg Recycling ApS
MAN Diesel & Turbo
Himmerland Boligforening
Aage Vestergaard Larsen A/S
Som medlem af NBE har virksomheder
mulighed for at blive screenet og få et overblik
over potentielle miljøforbedringer.
I februar 2017 blev Dansk Anodiserings Industri
i Thisted Kommune screenet og virksomheden
var positiv overfor oplevelsen:
”Vi har været glade for at få en
bæredygtighedsscreening, der gav et oveblik
over vores muligheder. Screeningen åbnede
vores øjne for flere potentialer end vi var klar
over og lagde op til nye mulige samarbejder.”
Anna Brit Uldbjerg,
Kvalitets- og Miljøchef,
Dansk Anodiserings Industri A/S

11

Det Grønne Rejsehold 2017
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Direktør Michael Porsmose,
Kymi Rens, og Lonnie Maria
Hansen

Det Grønne Rejsehold
NBE’s treårige projekt Det Grønne Rejsehold
afholdt for tredje gang endnu et hold
på 33 studerende og nyuddannede fra
Aalborg Universitet, som blev undervist
i bæredygtighed, cirkulær økonomi,
projektledelse og business cases. I alt har 86
deltagere gennemført kurset fra 2015 til 2017
og matchet med NBE medlemmer for at starte
grønne projekter hos nordjyske virksomheder.
Projektet har haft AAU som projektpartner og
på grund af overskydende timer hos AAU, som
NBE har overtaget, er projektet forlænget til
sommeren 2018 i NBE regi.
Deltagernes forskellige fagligheder danner
et unikt hold, og projektet har været så
succesfuldt, at NBE er indgået i et samarbejde
med Jobcenter Aalborg om at starte et nyt
hold op i efteråret 2018.
Antal match mellem virksomheder og DGR fra
2015-2017
Match med virksomheder via kursusforløb: 86
9. semesters praktik: 15
Projektsamarbejde: 9
Studiejob: 2
Virksomhedspraktik: 36
Projektansættelse: 15
Fastansættelse: 17
En struktureret miljøindsats hos Kymi Rens
Lonnie Maria Hansen, kandidat i bioteknologi
fra AAU, kom i 2017 i virksomhedspraktik hos
Kymi Rens efter deltagelse på Det Grønne
Rejsehold i efteråret 2017. Direktør Michael
Porsmose er meget begejstret for samarbejdet

med Lonnie: ”Vi arbejder hele tiden for at blive
bedre på den miljømæssige bane. Da NBE
foreslog et praktiksamarbejde med Lonnie,
synes vi, det kunne give rigtig god mening – og
det viste det sig, at det gjorde det i høj grad!
Lonnie har struktureret vores miljøarbejde og
givet os inspiration til, hvilke parametre vi skal
satse på fremadrettet på den grønne front.
Lonnie har også synliggjort og udredet, hvilke
leverandører vi får mest ud af at samarbejde
med.”
Han opfordrer andre virksomheder til
samarbejde med Det Grønne Rejsehold: ”Det
giver rigtig meget at få en person ind og se
på vores arbejde med friske og grønne øjne.
Miljø er en større og større faktor inden for vores
branche, og det sætter hele tiden krav til vores
måder at tænke på for at kunne følge med.
Derfor er et samarbejde med nye fagligheder
altid givende, og med Lonnies kompetencer
inden for bioteknologi og sammensætningen
med det grønne blev der bare skabt et rigtig
godt match og resultat."
Erfaring som kan bruges videre hen
Lonnie Maria Hansen har været meget
begejstret for at have deltaget på DGR og for
samarbejdet med Kymi Rens:
”Jeg fandt det tiltalende, at der var mulighed
for at arbejde tværfagligt og i samarbejde
med virksomheder. Dialogen og samarbejdet
mellem NBE og Kymi Rens fungerede rigtig
godt. Alt i alt var det en super god, lærerig og
spændende oplevelse for mig, der har givet
mig erfaring, jeg kan bruge videre hen."
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Netværksaktiviteter
NBE afholder hvert år en række møder, der
giver adgang til viden og inspiration inden
for bæredygtige og grønne temaer. I 2017
afholdte vi 29 netværksaktiviteter for både
virksomheder samt offentlige og private
aktører.

•
•
•

Året bød på mange relevante arrangementer
og netværksaktiviteter med spændende
oplægsholdere. På Generalforsamlingen i
april fortalte Steen Hildebrandt om FN's 17
verdensmål og understregede vigtigheden af
NBE og netværkets medlemmers arbejde.

•

Emil Erichsen besøgte os på netværksmødet
under Aalborg Bæredygtighedsfestival og
holdte et tankevækkende oplæg om de
klimaforandringer og plastikøer, som han
mødte på hans jordomrejse på Havana.

•

Arrangementer i 2017
På listen herunder finder du de aktiviteter, der
er blevet afholdt i regi af netværket i 2017.

•

•
•
•
•
•
•
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10., 24. og 26. januar: Plastkursus for
kommunale sagsbehandlere
1., 2., 14., og 16. februar: Plastkursus for
kommunale sagsbehandlere
17. februar: Morgenmøde for
affaldsvirksomheder
28. februar: MUDP møde om
tilskudsmuligheder
1. marts: Infomøde om NBE i
Vesthimmerland
8. marts: Temamøde – Mindre snak,

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

bæredygtighed som betaler sig
22. marts: Fyraftensmøde hos
arkitektfirmaet Hovaldt
30. marts: Forlængelse af produktlevetid og
bedre ressourceudnyttelse
25. april: NBE netværksmøde med
generalforsamling
28. april: Brunch hos Erhverv Hjørring –
Cirkulær Økonomi
9. maj: Fyraftensmøde om bæredygtig
arkitektur – med byvandring
18. maj: NBE netværksmøde med kåring
af Nordjyllands mest cirkulære virksomhed
2017
23. maj: Gå-hjem-møde – Juraen bag
miljøgodkendelser
30. maj: Få styr på dit affald med ny app
2. juni: Kursus i KEMIguiden
7. juni: Cirkulære forretningsmodeller i
møbelbranchen
13. juni: Lean Construction – og værdien af
bæredygtigt byggeri
28. august: NBE politikerrundtur
11. september: NBE netværksmøde om job
og vækstskabelse via grøn omstilling
11. september: Mere værdi for alle igennem
byggeprocessen
12.-15. september: Byttebørs med
byggematerialer (byggebørs)
12. oktober: Morgenmøde om Lean
25. oktober: Udbud og bæredygtigt
offentligt byggeri
30. november 2017: NBE netværksmøde om
innovation

"NBE’s virksomhedsbesøg med workshops, netværk med branchefolk med
lignende problemstillinger samt sparring i forbindelse med markedsføring har
indtil nu været guld værd."
Rikke Kragelund, Marketingmedarbejder
Rumas/Nordjysk Møbelfabrik
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"Vi er utrolig stolte og glade for denne her pris. Det betyder meget for os at
blive anerkendt for vores måde at føre forretning på, og ikke alene på de
økonomiske resultater og store vækst, vi har opnået hen over de senere år."
Jan Bisgaard Sørensen, Direktør
BILA
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Nordjyllands mest
cirkulære virksomhed
Den 18. maj uddelte Netværk for
Bæredygtig Erhvervsudvikling i samarbejde
med Naturmødet og Det Nordjyske
Virksomhedspanel (Spar Nord Bank,
HjulmandKaptain og Aalborg Universitet) prisen
”Nordjyllands Mest Cirkulære Virksomhed 2017”
på Nordsøen Oceanarium i Hirtshals.

Fire vurderingskriterier
Virksomhederne blev vurderet på fire kriterier;
deres forretningsstrategier, produktdesignstrategier, hvorledes virksomhederne arbejder med
bæredygtighed og kommunikerer herom, samt
virksomhedernes samarbejdsrelationer og
partnerskaber.

5 værdige nominerede
Med muligheden for at vinde prisen var de fem
nominerede:

Vinderen blev fundet af et ekspertpanel
bestående af Bestyrelsesformand i CONCITO
Connie Hedegaard, Miljøpolitisk chef i Dansk
Industri Karin Klitgaard, og Professor ved Institut
for Planlægning, AAU, Arne Remmen.

•

Better World Fashion, der producerer
bæredygtige skindjakker af 98 %
genanvendte materialer.

•

ELSK, som designer og sælger økologisk tøj
til den bevidste forbruger.

•

Aage Vestergaard Larsen, som arbejder
med forædling af plastaffald til nye,
genanvendelige råvarer.

•

Pack and Sea A/S, der udlejer fiskekasser.
Kasserne er ejet af Pack and Sea, og de
recirkuleres fra fiskefartøj til fiskeaktion til
slutkunde.

•

BILA A/S, som er totalleverandør inden for
automatiseringsløsninger med robotter.

BILA bedst til genbrug og bæredygtighed
Vinderen blev BILA, der med sin alsidige
forretningsmodel viste, det er muligt at drive
god forretning med cirkulær økonomi.
I modsætning til de øvrige nominerede fremstiller BILA ikke produkter af genanvendte eller
økologiske råvarer. Deres robotløsninger har til
gengæld en høj genanvendelsesgrad, fordi
de kan flyttes til andre opgaver hos den enkelte kunde, ligesom de også kan genbruges
hos andre kunder og i andre typer produktionslinjer. Feltet var meget tæt i mellem de 5
nominerede, men at få volumen og omstilling i
den industrielle verdens tankesæt omkring det
cirkulære gjorde udslaget.
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Bæredygtig vækst gennem
SMV’er
2017 blev året, hvor projektet "Bæredygtig
vækst gennem energi- og ressourceeffektive
små og mellemstore virksomheder" for alvor gik
i luften.
Fire testscreeninger gennemført
I november og december blev de første fire
testscreeninger gennemført.
Projektleder Niels Martin Frandsen udtaler; "Vi
er glade for at være i gang med arbejdet mod
et stærkere og mere bæredygtigt erhvervsliv.
2018 bliver meget spændende, her går vi efter
at screene 2-3 virksomheder hver anden uge."
Efter screeningen har virksomhederne fået
udleveret en ressourceplan med kortlagte
potentialer for besparelser.
NBE-medlemsvirksomheden Aalborg
Vognmandsforretning A/S var igennem en
testscreening: ”Vi er glade for at have fået en
screening og ser frem til forhåbentlig at kunne
realisere de potentielle besparelser”, udtaler
miljøkoordinator Helle B. Holm.
Fokus på samarbejde
I hele projektet er der stort fokus på
samarbejde. En screening er et samarbejde
mellem den pågældende virksomhed,
kommune, erhvervscenter, Eniig, Aalborg
Universitet og NBE.
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Herefter er det muligt at få finansieret et
konsulentforløb til udviklingen af en grøn
forretningsmodel. Her forventer vi, at der findes
store mængder ubenyttede ressourcer, nye
forretningsområder og industrielle symbioser.
Projektet har nu også indledt et samarbejde
med tre andre nordjyske indsatser med fokus
på SMV'er: Bæredygtige Synergier, CESME og
GREEN. Ved at samarbejde, dele erfaringer
og koordinere indsatser, positioneres vi endnu
stærkere til at styrke et bæredygtigt, grønt
erhvervsliv i Nordjylland med fokus på at
fremme beskæftigelse, øge produktiviteten,
og forbedre energi- og ressourceeffektiviteten i
hele regionen.
Om projektet
Projektet, som er støttet af EU gennem den
Europæiske Fond for Regionaludvikling, er
igangsat af NBE i tæt samarbejde med alle
nordjyske kommuner.
100 energi- og ressourceeffektive SMV'er vil
blive screenet for potentielle besparelser. 65 af
virksomhederne har efterfølgende mulighed
for at deltage i et konsulentforløb.

SMV-screening hos
Danish Laser Technology
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Den bæredygtige børnehave i
Karolinelund, som er DGNB platin
præcertificeret

Opgaven for NBE Byg er at være en aktiv partner for byggebranchen omkring,
hvad det vil sige at bygge bæredygtigt, hvilke udfordringer de ser i markedet,
eksempelvis ift. samarbejdspartnere, byggeløsninger og innovation.
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NBE Byg
- Bæredygtig byggebranche
NBE Byg har fokus på at skabe et innovativt
forum for det bæredygtige byggeri på tværs
af byggebranchens aktører i Nordjylland.
”Bæredygtigt byggeri kræver nytænkning
af ressourcer samt et styrket samarbejde på
tværs af byggeriets værdikæde. I NBE får vi ny
viden, skaber nye partnerskaber og udvikler
vores egen forretning, så det understøtter det
bæredygtige byggeri.”
Dan Jensen, Afdelingsdirektør
Enemærke & Petersen A/S
Forskellige led i byggeriet gik sammen om
bæredygtig forretningsplan
Bæredygtighed efterspørges i stigende
grad i byggeriet - dette omfatter et fokus på
økonomiske og sociale såvel som miljømæssige
aspekter, som styrker virksomhedens
konkurrenceevne. Derfor gennemførtes der i
2017 forløb med fokus på Plan for Bæredygtig
Forretningsudvikling med tre virksomheder fra
forskellige led af byggeriets værdikæde om
udvikling af en bæredygtig forretningsplan
for virksomhederne. Plan for bæredygtig
forretningsudvikling (PBF) er en af NBEs
kerneydelser, som understøtter et strategisk
fokus på bæredygtighed.
NBE Byg arrangementer i 2017
• NBE Byg inspirationsmøde d. 13. juni: ”Lean
Construction - og værdien af bæredygtigt
byggeri”.

•
•

•

•

•

Deltagelse i Aalborg
Bæredygtighedsfestival - NBE Byg var
repræsenteret på Toldbod Plads.
NBE Byg arrangement i samarbejde
med Dansk Byggeri og 3F d. 11.
september: ”Mere værdi for alle igennem
byggeprocessen – hvad kan vi hver især
gøre?”.
NBE Byg var sammen med DGE
medarrangør af tiltaget: ”Byttebørs for
byggematerialer” d. 12. september til 15.
september.
Arrangement i samarbejde med BRN,
Business Aalborg og NBE Byg d. 19.
september: ”Kender du Göteborgs 1000
mia plan?”.
NBE Byg netværksmøde d. 25. oktober:
”Udbud og bæredygtigt offentligt byggeri
- hvilke krav stilles og hvordan efterleves
de?”.

Fokus i 2018
EU Interreg-projektet om bæredygtigt offentligt
byggeri, Green Building A-Z, har bl.a. budt
på netværk med aktører i Norge og Sverige. I
2018 vil der blive afholdt flere aktiviteter i tæt
samarbejde med NBE Byg, som virksomheder
og kommuner har mulighed for at deltage i.
Projektet løber indtil august 2019.
Cirkulær økonomi i det bæredygtige byggeri
bliver i 2018 et større fokus for NBE Byg, og der
er derfor stort fokus på materialenyttiggørelse i
byggeriet.
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Det siger medlemmerne
om netværket
MAN Diesel & Turbo
”Vi er medlem i NBE og involverer os i
bestyrelsen, fordi vi ser bæredygtighed som
et strategisk vigtigt udviklingsområde både for
MAN Diesel & Turbo i Frederikshavn og i MAN
koncernen generelt.
Vi skal fortsat udvikle os og via NBE kan vi
få flere nye ideer og viden. I netværket ser
vi muligheder for at lave samarbejde, der
kan hjælpe os til at udnytte vores affald
bedre og ligeledes er vi også interesserede i
erfaringer og viden samt sparring på forskellige
optimeringspotentialer.”
Kim Nørgaard, Senior Manager
Head of Production and Test
Department FRH
MAN Diesel & Turbo
Frederikshavn Kommune
"I Frederikshavn er investeringen i ophugning
af skibe et godt eksempel på, at øget
udnyttelse af ressourcerne kan give nye
arbejdspladser. Vi mener, at bæredygtighed
og ressourceudnyttelse er en relevant og
aktuel dagsorden for alle typer virksomheder
i kommunen, og vi er glade for at MAN Diesel
sidder med i NBE’s bestyrelse."
Birgit Hansen
Borgmester, Frederikshavn Kommune
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LITE A/S
”Vi er glade for at være blevet en del af NBE;
et netværk hvor medlemmerne står sammen
om at skabe grøn vækst i Nordjylland. Som
professionel LED-leverandør, har det altid
været i LITE’s DNA at arbejde målrettet mod
bæredygtig udvikling, og vi ser stort potentiale
i samarbejdet med de lokale kommuner samt
private virksomheder inden for netværket.
Derudover glæder det os at se tendenser
inden for den cirkulære tankegang og at
produkter nu accelererer i markedet, hvor
der ikke kun lægges vægt på et bæredygtigt
produkt, men også på hvorledes det indgår
i en produktlivscyklus med genanvendelse
for øje. Vidensdeling i netværket er en
forudsætning for, at der kan skabes innovation
og bæredygtighed, der tilsammen bidrager
positivt til vækst og flere arbejdspladser.”
Morten Andersen,
Account Manager, LITE A/S
Jammerbugt Kommune
"Gennem NBE kan virksomheder komme på
forkant med cirkulær økonomi, og udnytte
potentialet der ligger i samskabelse med andre
virksomheder og med kommunen."
Mogens Christen Gade,
Borgmester, Jammerbugt Kommune
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Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark

www.nben.dk
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