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Hilsen fra næstformandenHilsen fra formanden
Det Cirkulære Nordjylland opsummerer kort 
og præcist NBE’s hovedfokus og indsats i 2018. 
Denne dagsorden har fået en god start, hvor 
vi samtidig er blevet klar over, hvor kompliceret 
det er at kortlægge og udnytte potentialerne 
for cirkulær økonomi. Vi kan imidlertid mærke, 
at der er en meget positiv stemning for denne 
udvikling hos de nordjyske virksomheder, 
og vores stærke partnerskab mellem det 
offentlige og private gør netop, at vi er klar til 
denne udfordring. Fremgang i medlemskabet 
igen i 2018 viser også, at flere og flere er klar til 
at arbejde for et cirkulært Nordjylland og en 
bæredygtig fremtid. 

NBE projektet ”Bæredygtig vækst gennem 
energi- og ressourceeffektive små og 
mellemstore virksomheder” stormer fremad og 
har screenet rigtig mange virksomheder. Der 
er stor interesse for at indgå i projektet, som 
allerede har afdækket mange muligheder for 
energi- og ressourcebesparelser.  

Det har været et godt år, hvor vores aktiviteter 
føder ind i en dagsorden om at holde viden 
og ressourcer i et cirkulært loop i Nordjylland 
for at skabe rammerne for bæredygtig vækst 
i vores region. Vi ser frem til et nyt år, hvor vi i 
endnu højere grad skal understøtte den stærke 
vilje, vi mærker fra de nordjyske virksomheder. 
Bæredygtighed tordner frem som aldrig før på 
den internationale scene, og som netværk skal 
vi gå forrest og vise, at vi i Nordjylland ikke bare 
taler om nye cirkulære forretningsmodeller, 
men at vi gør det i praksis!  

NBE’s vision blev særligt understøttet på 
globalt plan i 2018 med det store fokus på FN’s 
Verdensmål for Bæredygtig Udvikling. Med 
Verdensmålene er der for alvor kommet skub 
i bæredygtighed på mange planer – såvel 
industrielt som politisk. Det gode fundament 
i NBE sikrer, at vi er klædt godt på til denne 
dagsorden, og at vi endda er foran på mange 
fronter. Med et særligt fokus på Det Cirkulære 
Nordjylland er vi allerede godt på vej takket 
være vores fremsynede virksomheder her i 
Nordjylland.    

Udmøntningen af strategien fra NBE’s 
bestyrelse om Det Cirkulære Nordjylland gik for 
alvor i gang i 2018. Med et stærkt universitet, 
innovative virksomheder og visionære 
kommuner står vi stærkt som netværk. Det er 
en stor fordel, når vi skal tænke på tværs af 
sektorer, som den cirkulære agenda kræver. 
FN’s Verdensmål nr. 17 om ”Partnerskaber for 
handling” er netop helt essentielt. Her er NBE et 
rigtig godt eksempel på, hvor langt vi kan nå, 
når vi samarbejder.  

FN’s Verdensmål har på globalt plan givet 
guidelines til en bæredygtig udvikling. I NBE 
omsætter vi disse mål til konkret handling 
på regionalt plan ved hjælp af cirkulær 
økonomi. Vi fik en rigtig god start i 2018, og vi 
arbejder videre i 2019, hvor ressourcestrømme 
kortlægges og muligheder for ressourceloops 
identificeres. Ressourcerne skal give mest mulig 
værdi, og det finder vi kun ud af sammen. 
Derfor skal vi arbejde videre for et stærkt 
netværk og en stærk region, hvor vi står 
sammen om at løse fremtidens udfordringer.

Jens Højer
Formand for NBE
Ejer af Højer Møbler

Arne Boelt
Næstformand i NBE
Borgmester i Hjørring Kommune
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Netværk og samarbejde

Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling 
NordDanmark (NBE) består af et samarbejde 
mellem det offentlige, det private erhvervsliv 
og vidensinstutioner i Nordjylland.

Kommuner og erhvervskontorer
Alle kommuner og erhvervskontorer i 
Nordjylland er medlemmer i netværket og er 
aktive som lokale tovholdere for netværket.

Business Region North Denmark (BRN)
BRN står bag NBE og en fælles regional satsning 
på bæredygtig vækst. 

Partnere i NBE
Aalborg og Hjørring Kommuner
Her huses sekretariatet, som varetager udvikling 
og drift af netværket.

Business Aalborg og Hjørring Erhvervscenter
Her tilbydes vejledning og sparring, der 
understøtter virksomhedens strategier og 
vækst.

Aalborg Universitet (AAU)
AAU er videnspartner i netværket og kan 
deltage i aktiviteter på virksomheder og i 
netværket.

Eniig
Som energirådgiver bistår Eniig med at 
afdække muligheder for reduktion af 
energiforbrug hos virksomheder.

I 2018 bestod NBE's bestyrelse af følgende 
medlemmer:

• Formand: Direktør Jens Højer (Højer Møbler 
A/S)

• Næstformand: Borgmester Arne Boelt 
(Hjørring Kommune)

• Bæredygtigheds- & 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 A/S)

• Chefkonsulent Lene Lykkegaard 
(Business Aalborg)

• Direktør Henrik Staun (Lund & Staun, 
Repræsentant fra Aalborg Erhvervsråd)

• Direktør Karl Henrik Laursen (Nordsøen 
Forskerpark og Nordsøen Oceanarium, 
medlem af Erhvervscenter Hjørrings 
Bestyrelse)

• Direktør Bo Geertsen (Hjørring 
Erhvervscenter)

• Afdelingsleder Lars Christensen (Eniig Energi 
A/S) 
 
 
 
 
                 

Bestyrelsen 2018
 
 

• Institutleder Tine Herreborg Jørgensen 
(AAU, Institut for Planlægning)

• Forretningsudvikling og marketingschef 
Gitte B. Larsen (Aage Vestergaard Larsen 
A/S)

• Produktionschef Kim Nørgaard Nielsen 
(MAN Energy Solutions)

• Byrådsmedlem Lasse Frimand Jensen 
(Aalborg Kommune)

• Byrådsmedlem Bjarne Jensen (Aalborg 
Kommune)

• Regionsrådsmedlem Mads Thomsen 
(Region Nordjylland)

• Regionsrådsmedlem Mogens Nørgaard 
(Region Nordjylland)

• Borgmester Leon Sebbelin (Rebild 
Kommune, Repræsentant for BRN)

• Borgmester Mikael Klitgaard (Brønderslev 
Kommune, Repræsentant for BRN)

• Projektleder Lene M. Nielsen (Netværk 
for Bæredygtig Erhvervsudvikling 
NordDanmark)
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Det Cirkulære Nordjylland

anvendes mest effektivt som ressource i længst 
tid. 

Spor 2 baserer sig på at bevare og udvikle 
mest mulig værdi af de ressourcer og mate-
rialer, der indsamles fra borgere, gennem 
de kommunale renovationssystemer. Konkret 
arbejdes der på at samle et netværk af 
renovationsfolk fra kommunerne, så indsatsen 
kan koordineres og skaleres, der hvor det giver 
mening. 

Jo bedre synergi der opnås mellem de to spor, 
desto mere effektivt kan der flyttes ressourcer 
med bæredygtig, social og økonomisk gevinst. 

Projektleder Sebastien Pedersen Bouchara 
udtaler: ”Det er bemærkelsesværdigt, hvor 
stor velviljen er fra de nordjyske virksomheder, 
kommuner og erhvervscentre. Det virker som 
en selvfølge for mange at drive sin virksomhed 
efter cirkulære principper, så motivationen er 
kolossal i vores skønne region. Det kan man 
være stolt af som nordjyde. Og så er indsatsen 
endnu et sted hvor Aalborg Universitets viden 
kan få direkte adgang til vores erhvervsliv”.

I 2019 fokuserer NBE på de indsamlede 
materialer fra borgerne og på at få iværksat 
tre nye loops, hvor bl.a. mursten og flere 
plasttyper er i fokus. Dette arbejde sker i 
synergi med NBE's øvrige projekter.

2018 var året, hvor Det Cirkulære Nordjylland 
blev søsat. Det er helt særligt, at Nordjylland 
er i stand til at samles om en regional retning 
for grøn omstilling og cirkulær økonomi. Der 
er stor velvilje i Nordjylland for den cirkulære 
dagsorden, og der findes mange gode 
initiativer spredt rundt i hele Nordjylland. Det er 
en udviklings- og samarbejdsopgave mellem 
det offentlige, Aalborg Universitet og det 
private erhvervsliv. 
At koordinere indsatsen ses mange steder som 
et naturligt næste skridt. 

Visionen
Visionen er at skabe omstændigheder 
for virksomheder, der gør det mest muligt 
attraktivt at drive virksomheder cirkulært. 
Affald skal betragtes som en ressource, 
og det skal være nemt og simpelt for 
virksomheder at give ressourcerne videre til 
andre, der kan genanvende dem. NBE tror 
på, at det kan lykkes gennem privat-offentlige 
samarbejder, hvor Aalborg Universitet i samspil 
med virksomhederne styrker det fælles 
vidensfundament.

To spor
For at opfylde visionen har NBE iværksat to 
spor:

Spor 1 fokuserer på at lave konkrete 
ressourceloops, hvor man laver nye 
ressourcestrømme mellem virksomheder 
og kommuner, således at materialerne kan 

"Vi er glade for at være involveret i Det Cirkulære Nordjylland. Udover at 
være nøgleaktør i landets første regionale ressourceloop på EPS, så forventer 
vi at øge vores adgang til EPS samt at se en stigning i vores kundekreds. Vi 
forventer, at samarbejdet bliver en direkte gevinst for vores kerneforretning, 
der på sigt kaster nogle arbejdspladser af sig"

Lars Steffensen, Executive Director
EPS Recycle
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Det Grønne Rejsehold
Det Grønne Rejsehold (DGR) blev i 2018 
afholdt for fjerde gang. Tilbuddet startede 
som et 3-årigt projekt i samarbejde med AAU 
med midler fra Miljøstyrelsen, men 2018 var 
første år, hvor DGR kørte som et samarbejde 
mellem NBE og Jobcenter Aalborg. Det er et 
godt samarbejde, der har gjort det muligt at 
fortsætte med DGR, så NBE kan blive ved med 
at opkvalificere nyuddannede til at arbejde 
med bæredygtighed og cirkulær økonomi hos 
nordjyske virksomheder. 

Samarbejdet med Jobcenter Aalborg 
fortsætter i 2019, og der er åbnet op for, at 
nyuddannede fra de øvrige kommuner i 
Nordjylland kan deltage. 

DGR understøtter Det Cirkulære Nordjylland 
ved at matche de nyuddannede deltagere 
med nordjyske virksomheder. Der var i 
2018 21 deltagere, og 100 % af deltagerne 
blev matchet med en virksomhed og har 
derfor fået deres nye viden formidlet ud til 
virksomhederne. Der er især fokus på de små 
og mellemstore virksomheder, som kan have 
svært ved at tiltrække akademisk arbejdskraft, 
og som ikke har ressourcer til at arbejde med 
bæredygtighed i en travl hverdag.  

DGR har leveret konkrete resultater
En af de virksomheder, der havde en case 
med i DGR 2018, var Nørager Mejeri. 

Jan Larsen, der er EHS-koordinator hos mejeriet 
fortæller: ”Nørager Mejeri meldte sig ind i NBE, 
fordi der her på mejeriet var et stigende ønske 

blandt ledelse og medarbejdere om at blive 
grønnere. 

Hjemme sorterer man affaldet i forskellige 
fraktioner til gavn for miljøet. Her på mejeriet 
havnede det meste af affaldet i brændbart.

Vi fik derfor Det Grønne Rejsehold ud at kigge 
på vores affald. Det Grønne Rejsehold levede 
fuldt ud op til vores forventninger. Det var en 
flok engagerede, kloge unge mennesker med 
gå-på-mod, som valgte at arbejde med en 
case her på mejeriet. Deres arbejde har blandt 
andet resulteret i, at vi lige har indgået en 
aftale med firmaet Entomass, som fremover 
aftager vores osteaffald og bruger det som 
foder til larver. Vores osteaffald blev førhen 
smidt i brændbart, men nu er det blevet til en 
værdifuld ressource”. 

Match med virksomheder via kursusforløb 
Siden projektets start i 2015 er der skabt 
adskillige praktikforløb og ansættelser blandt 
andet:

Virksomhedspraktik: 44 stk
Projektansættelse: 18 stk
Fastansættelse: 18 stk

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

"Gennem min deltagelse på Det Grønne Rejsehold kan jeg i dag tilbyde 
virksomheder specialiseret viden om bæredygtighed, cirkulær økonomi, 
grønne omstillingsprocesser og i særdeleshed FN´s 17 verdensmål og CSR. Det 
efterspørges i dag i stor stil både i det offentlige og private regi. Jeg oplever, 
at deltagelsen har givet mig den efterspurgte specifikke erhvervserfaring."

Sofie Witte, deltager på Det Grønne Rejsehold 2018
Cand.scient. Politik og Administration
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Netværksarrangementer

Arrangementer i 2018 
Her er de arrangementer, der er blevet afholdt 
i regi af netværket i 2018.

• 25. april: NBE 10 års jubilæum og 
generalforsamling

• 24. maj: NBE netværksmøde om plast i 
fremtiden

• 11. september: Er du offentlig bygherre? 
– Tænk totaløkonomisk og få et mere 
bæredygtigt byggeri

• 11. september: Fra affald til ressource – 
Bæredygtige forretningsmodeller for træ, 
plast og mursten 

• 13. september: NBE Netværksmøde om 
cirkulær økonomi

• 9. oktober: På tværs af byggeriets 
værdikæde: Cirkulær ressourceøkonomi – 
møde#1: Cirkulær forretningsudvikling

• 23. oktober: På tværs af byggeriets 
værdikæde: Cirkulær ressourceøkonomi – 
møde#2: Cirkulær affaldssortering

• 6. november: Gå Hjem Møde om 
bæredygtighed og energiledelse 

• 14. november: Netværksmøde om cirkulær 
økonomi i det bæredygtige byggeri

• 27. november: På tværs af byggeriets 
værdikæde: Cirkulær ressourceøkonomi – 
møde#3: Cirkulær produktudvikling

• 4. december: Rådgivermøde om 
muligheder i SMV-projektet

NBE afholder hvert år en række 
arrangementer, der giver adgang til 
viden, netværk og inspiration inden for 
bæredygtighed og cirkulær økonomi. 

Mogens Lykketoft besøgte NBE's 10 års 
jubilæum og generalforsamling. Han fortalte 
om FN’s Verdensmål og understregede 
vigtigheden af samarbejder mellem 
det offentlige, det private erhvervsliv og 
vidensinstitutioner. I efteråret har NBE bl.a. 
haft en spændende møderække om cirkulær 
ressourceøkonomi på tværs af byggeriets 
værdikæde.

Vi ved, at de grønne forretningsideer og 
udviklingsmuligheder ofte sker i samspil 
mellem NBE's medlemsvirksomheder. 
Derfor sammensættes programmet til 
netværksaktiviteterne altid, så der er tid 
til netværk og relationsopbygning mellem 
deltagerne.     

Tak til alle jer, der har deltaget som 
oplægsholdere, værter og gæster til NBE's 
arrangementer. ”Når vi deltager i NBE's arrangementer, møder vi ligesindede og har mulighed 

for at skabe netværk og relationer, hvilket vi som virksomhed oplever som 
meget værdifuldt”

Peter Hyldgaard, Direktør
Rezycl
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Store besparelser fundet via 
bæredygtighedsscreeninger
NBE har i 2018 foretaget 51 
bæredygtighedsscreeninger af nordjyske 
virksomheder. Formålet med screeningen 
er bl.a. at give virksomheden input til 
mulige miljøbesparelser og grønne 
forretningsmodeller.

På virksomhederne er der fundet årlige CO2 
besparelser på ca. 2.500 ton – svarende til 172 
husstandes årlige CO2 udledning og 10.830 
MWh – svarende til 3.094 husstandes årlige 
el-forbrug. Derudover er der fundet 22.967 
ton ressourcer, som enten kan reduceres i 
indkøb eller genanvendes i stedet for at gå til 
forbrænding eller ende på deponi. Foruden 
disse besparelser havde 9 af de screenede 
virksomheder så stort et uudnyttet overskud 
af varme, at de kunne dække 886 husstandes 
årlige varmeforbrug. 

Alt i alt har bæredygtighedsscreeningerne vist, 
at der stadig er meget store miljøbesparelser at 
komme efter i de nordjyske virksomheder – som 
også kan gavne bundlinjen!

Screenede virksomheder i 2018
Danish Laser Technology A/S
Kymi Rens
Farsø Rådhuscenter
Grotrian A/S
LS Net ApS
A/S Vest-Tex
Skagen Beton, Aalborg
Krone Vinduer A/S
Vraa dampvaskeri A/S

Rold Storkro
Fynbo Foods A/S
Hanstholm Indfrysning A/S
Erling Grønkjær Fiskeeksport A/S
Hals Metal A/S
SamByg A/S
Nibe Festival
Slettestrand Feriecenter
BoGlas A/S
Golding Byg
Granly-Entreprenør A/S
Granly Tømrer- og Snedkerforretning A/S
S.P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice
Lundsøe Køl og Frys A/S
Claus Sørensen A/S
Jelex Seafood A/S
AB Catering Aalborg A/S
Nytech A/S
HMK Bilcon A/S
Komproment
A/S Læsø Fiskeindustri
S. Sørensen I/S
Thisted Fjerritslev Cementvarefabrik
Hornum Murer- og Entreprenørforretning A/S
Henriksen & Madsen A/S
AB Metal A/S
Business Park Nord
Nordjyllands Idrætshøjskole
Kruse Vask ApS
NCO Byg Aars A/S
Nordmark Maskinfabrik A/S
Meyland-Smith A/S
Metropol ShoppingCenter
HL Rent ApS
Decoflame ApS
Nordjysk Autoophug A/S
Søgaards Bryghus
DESMI A/S
Sundolitt A/S
CO2 Light A/S
Pedershaab Concrete Technologies A/S
Imerys Industrial Minerals A/S

"Den bæredygtighedsscreening, vi fik igennem NBE, har en ubeskrivelig stor 
værdi for os og er en kæmpe inspirationskilde til at bevæge os i den mere 
bæredygtige retning, når vi arbejder med vores facility management. Med 
det efterfølgende konsulentforløb har vi nu en plan og et helt klart billede af, 
hvilken retning vi ønsker at bevæge os i."

Brith Lund Jørgensen, Direktør
Business Park Nord
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NBE Byg - Bæredygtig og 
cirkulær byggebranche
NBE Byg har fokus på at skabe et innovativt 
forum for bæredygtigt byggeri på tværs af 
byggebranchens aktører i Nordjylland. 

Fokus på affald som ressource
Bæredygtighed efterspørges i stigende grad i 
byggeriet. Dette omfatter fokus på økonomiske 
og sociale såvel som miljømæssige aspekter, 
som styrker virksomhedens konkurrenceevne. I 
2018 var der derfor fokus på netværksaktiviteter 
om bl.a. totaløkonomi og cirkulær økonomi 
i byggeriet. Derudover var der fokus på at 
identificere muligheder ved at se affald som en 
ressource i byggeriet. 

I 2018 blev der opstartet undersøgelser af 
affaldshåndtering på byggepladser med fokus 
på cirkulære loops og forretningsmodeller. I 
første omgang har der primært været fokus 
på plastfraktioner, og det vil fortsat blive 
undersøgt i 2019. Dernæst ønskes det at brede 
fraktionerne ud til at omfatte andre fraktioner 
end plast. 

NBE Byg og Green Building A-Z
EU Interreg-projektet om bæredygtigt offentligt 
byggeri, Green Building A-Z, har afholdt flere 
aktiviteter i tæt samarbejde med NBE Byg, 
som virksomheder og kommuner har haft 
mulighed for at deltage i. Der har været fokus 
på totaløkonomi i det offentlige byggeri samt 
fokus på, hvordan kommunerne kan stille 
krav til cirkulær økonomi i udbudsmaterialet. 
Projektet løber indtil august 2019. 

Styrke samarbejder på tværs i 2019
NBE Byg står fra 2019-2020 i spidsen for ét af 
de 10 innovationsforløb i projektet Cirkulær 
Innovation i Partnerskaber – her vil fokus være 
på at samle virksomheder, som igennem 
samarbejde kan bidrage til cirkulære løsninger 
indenfor byggeriet.

"Optimering af ressourcer i byggeriet er vigtigt for os, og sammen med 
NBE arbejder vi bl.a. med at forbedre de cirkulære muligheder på 
byggepladserne"

Lars Thesmer Sørensen, Projektleder 
A.Enggaard

Green 
Building A-Z
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Nye projekter i 2019

I Nordjylland har vi et mål om at blive en 
cirkulær region. NBE har allerede flere projekter 
og indsatser, der understøtter tilblivelsen af Det 
Cirkulære Nordjylland. I 2018 fik NBE tilsagn på 
godt 25 mio. til yderligere to projekter, der skal 
fremme den grønne omstilling. De to projekter 
udrulles i 2019, og dem kan du læse mere om 
her.

CircPro
Kommunerne er væsentlige indkøbere og har 
derfor potentiale til at sætte den cirkulære 
dagsorden gennem deres indkøb. NBE 
deltager i et nyt EU-projekt kaldet CircPro. 
Projektet skal understøtte og udbrede 
kommunernes indkøbsrolle som bærende 
for den cirkulære økonomi samt udbrede 
kendskabet blandt virksomheder til cirkulær 
indkøb.

Cirkulær Innovation i Partnerskaber
Cirkulær Innovation i Partnerskaber handler 
om at fremme og styrke innovation i små 
og mellemstore virksomheder i Nordjylland. 
Med ekstra tilførsel af viden og forskning fra 
AAU arbejder flere virksomheder sammen i 
innovationspartnerskaber om at udvikle nye 
og innovative løsninger inden for cirkulær 
økonomi. 

De 6 deltagende kommuner/ erhvervskontorer 
er med til at sikre lokal forankring og sikre, 
at innovationspartnerskaberne udspringer 
af efterspørgsel og konkrete behov hos 
virksomhederne. Innovationspartnerskaberne 

har cirkulær økonomi som platform for 
innovation, da en omstilling til cirkulær 
økonomi rummer et stort vækstpotentiale 
for virksomheder. Samtidig kan det udfordre 
eksisterende forretningsmodeller og måder at 
producere på. 

Projektet har som formål - gennem 10 
innovationspartnerskaber - at vise konkrete 
forretningsmæssige og jobmæssige 
potentialer. Projektet tager udgangspunkt i 
følgende områder: Byggeri, tekstil, biomasse, 
turisme, plast og produktion. 

Den endelige afklaring af hvilke virksomheder, 
der deltager i forløbene, og hvad der specifikt 
er fokus på, forventes at være på plads i 
løbet af 1. kvartal 2019. Herefter arbejder 
innovationspartnerskaberne sammen, 
understøttet af AAU samt kommunerne/
erhvervskontorerne og NBE, indtil udgangen af 
2020 om at skabe spændende og innovative 
forretningsmuligheder inden for cirkulær 
økonomi.

Det siger medlemmerne For Seritronic er bæredygtighed ikke en 
stor projektbeskrivelse men også at se på, 
hvordan vi håndterer vores affald. Hvordan er 
tømmerutinen med mange tømninger pr. uge 
osv. Ved at omlægge vore affaldsløsninger til 
andre metoder og udstyr har vi skabt mindre 
belastning for miljøet og en bedre økonomi."
Villy Kristensen, Quality Manager, Seritronic

Future Rooms
”Gennem medlems- og 
netværksarrangementer får jeg indsigt i de 
forskellige virksomhedstypers virkelighed og 
vilkår i omstillingen mod en grønnere verden. 
Som led i opstarten af Future Rooms bistod NBE 
med værdifuld viden, validering af konceptet 
og sparring omkring markedet for den 
bæredygtige sektor.” 
Signe Højmark, Ejer, Future Rooms

Brønderslev Kommune
"NBE er et godt forum til at udbrede nye 
teknologier og måder at genanvende 
produkter på for vores virksomheder. 
Spildprodukter fra en virksomhed er f.eks. 
varmekilde ved nabovirksomheden. Vores 
projekt Gamle Mursten genbruger sten, så 
der spares ressourcer – og samtidig giver det 
attraktive og flotte løsninger. Vi benytter en 
virksomhed som denne til socialøkonomiske 
arbejdspladser for at få flere i job - også 
på denne måde skal vi tænke nyt. Vi er 
glade for samarbejdet i NBE, og det giver 
virksomhederne mulighed for at tænke på 
tværs af kommunegrænser."
Mikael Klitgaard, Borgmester, Brønderslev 
Kommune

Hirtshals Havn
”I en tid hvor bæredygtighed heldigvis kommer 
mere i fokus, er det rigtigt godt at have NBE 
som medspiller og sparringspartner. Vi har 
haft fornøjelsen af at samarbejde med NBE 
i flere projekter, der stadig er i opstartsfasen. 
Jeg tror og håber på en forsat god dialog, og 
jeg ser frem til hjælp med disse projekter, som 
forhåbentlig skal videreudvikles.”
Peter Ydesen, Teknisk chef, Hirtshals Havn

Rebild Kommune
"Gennem NBE har lokale virksomheder, store 
som små, mulighed for at få hjælp til at 
igangsætte bæredygtige forretningstiltag. 
Via en bæredygtighedsscreening får 
virksomhederne en helhedsorienteret 
gennemgang af virksomheden med henblik 
på at identificere bæredygtighedspotentialer 
og derved forretningspotentialer. Netop 
bæredygtighed er et område som både 
virksomheder og kommuner sætter højt på 
dagsordenen, hvorfor netop hjælpen til at 
komme i gang har stor værdi."
Leon Sebbelin, Borgmester, Rebild Kommune

Seritronic
NBE har gennem en bæredygtighedsscreening 
skabt fokus hos os på muligheder for 
optimering og forståelse for energiforbrug. 
Seritronic A/S har med dette værktøj fået 
mulighed for at se, hvor der er mulighed for 
produktionsudstyrsoptimering.
NBE har skabt tanker omkring bæredygtighed. 
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