Netværk for Bæredygtig
Erhvervsudvikling
NordDanmark
Forum

Netværksmøde – NBE NordDanmark

Tid

Torsdag den 16. februar 2012 kl. 13.00 – ca. 16.30

Sted

Fibertex Personal Care A/S, Svendborgvej 2, 9220 Aalborg Ø

Referent

Camilla Simonsen

1. Velkomst v/professor Arne Remmen, Aalborg Universitet
Arne Remmen bød ganske kort velkommen – både til de nye og gamle virksomheder samt til
Hjørring Kommune. Tak til Fibertex Personal Care A/S for at byde ind med oplæg og for at
lægge lokaler til netværksmødet
2. Kort præsentation af Fibertex Personal Care A/S v/ CTO Mette Due Søgaard, Fibertex
Personal Care A/S
Fibertex A/S er blevet delt i 2 virksomheder: Fibertex Nonwovens A/S og Fibertex Personal
Care A/S. I Personal Care fremstilles tynde stoffer primært til ble- og hygiejnebind-industrien.
Fibertex Personal Care leverer stoffet på ruller og fremstiller altså ikke selv bleer og bind.
Virksomheden har endvidere en afdeling i Malaysia.
Hovedaftageren er P&G, som sætter store krav til produkterne, hvorfor Fibertex Personal Care
må konkurrere på kvalitet. Fibertex Personal Care er gode til det og har 3 gange vundet en af
P&G´s priser til leverandører.
Fibertex Personal Care er 14.001-certificeret.
.
3. ”Bordet rundt” – Kort præsentation af de tilstedeværende

4. NBEN – Hvorfor? Og hvad er der sket siden sidst? v/ Miljøchef Michael Damm, Aalborg
Kommune
Michael Damm præsenterede vigtigheden af, at virksomhederne har fokus på
ressourceforbrug og de udfordringer, der ligger såvel på nationalt som på globalt plan i forhold
til ressourceforbrug og ressourcegendannelse. En af løsningerne er grøn omstilling, som er en
del af Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark. Michael refererede til
undersøgelser, der viser, at bæredygtighed er en god forretning.
Michael præsenterede status på NBE - projektet. Fra at være et pilotprojekt i Aalborg
Kommune er det nu et projekt, der omfatter såvel Aalborg som Hjørring Kommune.
Slides fra oplægget findes i højrespalte på hjemmesiden

www.nben.dk
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5. NBE – Erhvervsfremme i projektet v/ Afdelingschef Vibeke Lei Stoustrup, Aalborg Kommune
Erhvervsafdelingen
Vibeke præsenterede hhv. erhvervsafdelingen i Aalborg Kommune og Hjørring Erhvervscenter
og deres arbejde med virksomhederne med afsæt i behov og fokus på vækst som en service
til virksomhederne. Erhvervsafdelingernes perspektiv i projektet er fokus på at styrke
virksomhedernes konkurrenceevne:
• Ressourceanvendelse
• Tilrettelæggelse af produktionsprocesser
• Produktudvikling
Reducerede omkostninger, innovation i proces eller produkt, kompetenceløft i virksomhederne
og markedsfordele i forhold til krav fra kunder giver konkurrencefordele.
Erhvervsafdelingerne bidrager ved at være med på virksomhedsbesøgene, understøtter
implementeringen af den grønne profil i den samlede forretningsstrategi og formidler kontakt til
rådgivere, støttemuligheder, uddannelsesinstitutioner, andre virksomheder og dermed netværk.
6. NBE – Konkret indhold i projektet v/ Miljøchef Peter Risegaard Jakobsen, Hjørring
Kommune
Peter Risegaard præsenterede det konkrete indhold i netværket:
• Deltagelse i netværksmøder – vidensdeling og erfaringsudsveksling
• Bæredygtighedsscreening – Screeningen udmønter sig i, at der udpeges
indsatsområder og mål for det videre arbejde.
• Projektbeskrivelse i form af et aftaleark med projektplan og tidsfrister
• Udarbejdelse af ”Plan for Bæredygtig Forretningsudvikling”.
Slides fra oplægget findes i højrespalte på hjemmesiden
PAUSE - ”Netværking”

7. Carbon Footprint og Fibertex Personal Care A/S, v/ Senior Scientist Thomas Broch-Nielsen, Fibertex Personal Care A/S
Fibertex Personal Care A/S præsenterede deres arbejde med CO2-reduktion og Carbon
Footprint. Virksomheden har arbejdet med CO2-reduktion i de seneste 10 år og i de seneste 3
år med Carbon Footprint. Fibertex fremviste resultaterne af deres arbejde – herunder
sammenhængen imellem CO2-reduktion, energireduktion og økonomiske besparelser. Af
oplægget fra Fibertex fremgik det endvidere, at jo flere områder virksomheden satte fokus på,
jo større blev fodaftrykket. Virksomheder, der kun medregner få faktorer i beregningerne, kan
have meget ”positive” resultater. Det er derfor vanskeligt at sammenligne Carbon Footprint
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resultaterne fra virksomhed til virksomhed og en nødvendighed er, at man kender alle
forudsætninger.
Fibertex har endvidere de seneste 3 år benyttet sig af studerende til at udføre beregninger
med Carbon Footprint – med stor succes. Det blev dog fremhævet, at det var en stor fordel, at
virksomheden selv havde været på kursus om Carbon Footprint og dermed kunne agere
medspillere for de tilknyttede studerende.
8. Aalborg Universitet og EnergiNord – Hvad kan de hver især bidrage med? v/ Arne
Remmen og Henrik Riisgaard, AAU & Afdelingsleder Lone Vad, EnergiNord
Arne Remmen fra AAU beskrev, hvad Aalborg Universitetet kan bidrage med i forhold til
forskning og innovation på produkt og produktion
Henrik Riisgaard AAU beskrev Universitetets yderligere bidrag:
1. Projekter med studerende
2. Kurser, specialudviklede og tilpasse efteruddannelsesforløb for sagsbehandlere og
virksomhedsfolk
3. Praktikanter ud hos virksomhederne
4. Erhvervs ph.d’ere
5. Innovations Camp
6. Jobbank
Lone Vad fra EnergiNord præsenterede kort, hvad EnergiNord kan bidrage med til
virksomhederne i netværket i form af energioptimering i industrien – herunder
energikortlægning, analyser, beregninger, implementering og kontrol.
Slides fra oplægget findes i højrespalte på hjemmesiden
9. Afslutning og opsummering – Hvad sker der så helt konkret nu? v/ Miljøchef Michael
Damm, Aalborg Kommune – Status på projektansøgning
Michael Damm rundede mødet af ved at præsentere, hvad der skal ske fremadrettet. Midlerne
fra Vækstforum Nordjylland til projektet; ansættelse af en projektleder, arbejdet med formidling
og indgåelse af aftaler med virksomhederne i de 2 kommuner.
Slides fra oplægget findes i højrespalte på hjemmesiden
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