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SERIE: Dagens artikel 
indgår i serien om Aal-
borg Havn og Aalborg 
Universitets EU-støtte-
de projekt om at udvikle 
”bæredygtige syner-
gier”. 

Her går vi i dybden 
med nogle af de konkre-
te forretningsmodeller, 
der er kommet ud af 
projektet eller er på vej 
til det.

Du kan følge med her i 
NORDJYSKE Stiftsti-
dende eller på NORDJY-
SKE Plus.

I serien er indtil videre 
bragt:

28. juli: ”Der er penge 
i skidtet” og ”Bæredyg-
tighed har vi da snakket 
om i årevis”

30. juli: ”Erik giver 
engangspaller nyt liv”

4. august: ”Bæredyg-
tigt: Kasserede hvideva-
rer går som varmt brød”

Bæredygtige 
synergier

Af Asbjørn Hansen  
og Bente Poder (foto)
asbjoern.hansen@nordjyske.dk

 
AALBORG: Som Danmarks 
største producent af indu-
strielle ventilationsanlæg 
med varmegenvinding kører 
NB Ventilation mange ton 
materialer igennem sin virk-
somhed i Aalborg Øst.

Et af de mest anvendte er 
stålplader galvaniseret med 
aluminium og zink. Det bru-
ges der cirka 300 ton af om 
året.

- Desværre går cirka 10 
procent til spilde i produkti-
onen, når pladerne skal klip-
pes ud til deres formål. Vi af-
sætter en smule til nogle mø-
belvirksomheder, men me-
get må vi sende til skrot, for-

tæller direktør Per Højbjer-
re.

Sådan har det i hvert fald 
været indtil nu, men nu har 
man via projektet Bæredyg-
tige Synergier fået yderlige-
re en mulighed for at slippe 
af med i hvert fald en del af 
metalskrottet.

Halv pris - men større besvær
- En del af projektet går ud 
på at finde samarbejdsmu-
ligheder mellem virksomhe-
der, der har spildprodukter, 
og virksomheder, der kan 
udnytte dem i deres produk-
tion, og her er et eksempel 
på, at det er lykkedes, for-
tæller Belinda Nors, der er 
videnskabelig assistent på 
Aalborg Universitets Institut 
for planlægning.

Så når man hos NB Venti-
lation nu ender ud med en 
stålplade, der er for lille til 
de anlæg, man producerer, 
men stadig regulær og brug-
bar, ryger en del videre til 
Aalborg Profil og Smede-
værksted ikke langt derfra.

- Vi kan bruge dem til be-
slag og mindre inddæknin-
ger, som vi laver mange af, 
fortæller direktør Peter le 
Dous.

Prisen på pladerne er den 
halve af, hvad nye hele pla-
der koster. Dermed giver ar-
rangementet mening for 
begge parter.

- Der er en lille fortjeneste i 
forhold til skrotprisen, men 
det er ikke derfor, vi har ind-
gået aftalen, for i den store 
sammenhæng betyder de 

penge ingenting for os. Det 
gør det derimod, at vi udnyt-
ter en større del af de res-
sourcer, vi får ind i virksom-
heden. Vi bliver nok aldrig 
en cradle to cradle-virksom-
hed (ressourceneutral, 
red.), men vi vil gerne så 
langt i den retning, som vi 
kan komme, understreger 
Per Højbjerre.

Arbejder på flere fronter
P.t. arbejder man med flere 
ideer til fremme af virksom-
hedens miljøprofil.

- Vi har længe presset på 
for at få Isover til at tage re-
ster af isolering retur og gen-
anvende det, og nu hvor vi 
har fået universitetet med 
os, kan det måske være, det 
kan lykkes, og det er da me-

get bedre, at det bliver gen-
anvendt, end at det bare skal 
deponeres. Noget andet vi 
arbejder på, er at få videre-
udnyttet akku-håndværktøj, 
der er gået i stykker. For os er 
det helt naturligt at tænke i 
de baner, når vi nu arbejder 
med et produkt, der netop 
handler om at spare energi, 
og det er et vigtigt signal i 
forhold til vores medarbej-
dere, siger Per Høj Højbjer-
re.

Heller ikke Peter le Dous 
spinder guld på aftalen.

- Der er øget logistik for-
bundet med at hente plader-
ne og håndtere de forskelli-
ge størrelser, så i sig selv gi-
ver det kun en lille besparel-
se, men ressourcemæssigt er 
det jo en indlysende god ide, 

Når størrelsen ikke betyder så meget 
BÆREDYGTIGHED: Spild fra produktionen i en virksomhed gør nytte i en anden i Aalborg Øst

SYNERGIER
S E R I E :  B Æ R E DYG T I G E

For nogle a�ald – for andre 
værdifuld ressource. NORDJYSKE 
beskriver nordjyske forretnings-
modeller, hvor spildprodukter gør 
nytte andre steder.

Peter le Dous kan sagtens bruge nogle af de overskydende stålplader fra NB Ventilation. Fidusen ville dog væ-
re væsentlig større, hvis der var tale om dyrere materialer som f. eks. rustfrit stål. 

Hvad der er for småt hos NB ventilation, kan sagtens bruges til for 
eksempel beslag som disse hos Aalborg Profil og Smedeværksted.

To virksomheder har gensidig gevinst af samarbejde om brug me-
talplader: NB Ventilation og Aalborg Profil og Smedeværksted.
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Ifølge Per Højbjerre indkøber 
NB Ventilation 300 ton galvani-
serede stålplader som disse om 
året. Efter afklipning og tilpas-
ning er 10 procent uanvendeli-
ge for virksomheden selv. 

Peter le Dous kan sagtens bruge nogle af de overskydende stålplader fra NB Ventilation. Fidusen ville dog væ-
re væsentlig større, hvis der var tale om dyrere materialer som f. eks. rustfrit stål. 

Aalborg Profil og Smedeværk-
sted i Aalborg Øst.

og det vil vi meget gerne 
bakke op om, siger han.

Hos Aalborg Profil og 
Smedeværksted har man 
også fået smag for mere af 
den cirkulære tænkning.

- Alu-zink pladerne er et 
relativt billigt produkt, så 
kunne man i stedet få fat i 
rustfri stålplade, som vi også 
bruger en del af, ville det for 
alvor være interessant, for 
der er prisen tre gange så 
høj, og så betyder omkost-
ningerne ved logistikken ik-
ke så meget. Faktisk kunne 
det være ret smart med en 
hjemmeside, hvor man kun-
ne melde ind, hvis man hav-
de restprodukter til overs, 
siger Peter le Dous.

Noget af afklippet hos NB 
Ventilation er enten bøjet, 

skrammet eller for småt til at 
kunne genbruges, men virk-
somheden har stadig regu-
lære plader til overs og hå-
ber, at det kan lykkes at fin-
de flere aftagere i nærhe-
den, så en endnu større del 
kan genanvendes.

Indlysende gevinst
Det samme håber Belinda 
Nors. 

- Der er en indlysende ge-
vinst at hente her. Skrottet 
køres til omsmeltning i Tysk-
land, så hvis det i stedet kan 
genanvendes direkte, sparer 
det ikke bare ressourcer til 
omsmeltning, men også die-
sel og CO2, både den ene vej 
til transport af skrottet og 
den anden vej til at hente nyt 
materiale i stedet, siger hun.

I forhold til det igangvæ-
rende EU-støttede projekt - 
Bæredygtige Synergier - hø-
rer samarbejdet om stålpla-
derne til de mere enkle løs-
ninger, man har fundet. 

- De her to virksomheder 
ligger tæt på hinanden, men 
havde ikke selv fundet frem 
til denne her ret enkle løs-
ning. Det viser meget godt, 
hvad vi har set i projektfa-
sen. Virksomhederne er op-
taget af dagligdagen, drif-
ten, af at sørge for, at deres 
medarbejdere er glade og 
tilfredse. Derfor er de af-
hængige af, at nogle - i dette 
tilfælde os - går ind og facili-
terer det for dem. De vil me-
get gerne, men mange har 
brug for hjælp, siger Belinda 
Nors.

 {NB Ventilation A/S har 
over 40 års historie og er nu 
Danmarks største producent 
af individuelt tilpassede ven-
tilationsanlæg med varme-
genvinding til industrien.

 {Blandt kunderne er syge-
huse, svømmehaller og indu-
strien generelt.

 {NB Ventilation har igen-
nem de seneste godt tre år 
haft en eksplosiv vækst og er 
vokset fra 25 til 46 ansatte. 

 {Aalborg Profil og Smede-
værksted ApS er underleve-
randør til især byggeriet og 
producerer blandt andet fa-
cadebeklædninger og ind-
dækninger.

 { Firmaet er ejet og ledes af 
Peter le Dous og har fem an-
satte.

VIRKSOMHEDERNE 

På Aalborg Universitet arbejder 
en gruppe sammen med blandt 
andre Aalborg Havn om at ud-
vikle bæredygtige forretnings-
modeller. Blandt dem er viden-
skabelig assistent Belinda Nors.


