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Aalborg Havn 

Omsætning 147 mio. kr. 

Årsresultat 28,7 mio. kr. 

Egenkapital 459 mio. kr. 

Antal ansatte 69 

Ansatte på havnen > 1.200 

Antal skibsanløb 1.415 

Godsomsætning 3,0 mio. tons 

Containere 65.000 TEU 

Arealer 5.200.000 m2 

Pakhuse og kontorer 160.000 m2 

Kajmeter 5.550 m 



 
 
1. GENERATION 

•Certificering efter ISO 14.001 i 2010 

•Fokus indad – styr på egen butik 

•Forsigtige miljømål 

 

2. GENERATION 

•Fokus indad – vi gør det selv 

•Fokus udad – udvikling i samarbejde  

•Ambitiøse langsigtede miljømål 

 

3. GENERATION 

•Fokus indad og udad – tre roller 

•Fra miljømål til mål om bæredygtighed 

•Handling i skala 1:1 
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Miljøudviklingen 
- vores proces 



Miljøresultater indtil nu 
i vores virksomhed… 

2016 



 

Miljøresultater 2010 - 2015 
- Indkøb af el reduceret med 38% 
- Varmeforbrug reduceret med 43% 
- CO2 udledning reduceret med 41% 
- Ca. 25% reduktion i mængden af fejeaffald 
- Fejeaffald 95% til genbrug 
- Betydelige økonomiske besparelser 
- Omdømme 
- Interessant som samarbejdspartner 
- Samarbejde med myndigheder 

 
Motivation (internt og eksternt) 
• ”License to operate” (ift. andre) 
• Omkostninger og risiko 
• Sikre miljøeffektiv transport 
• Vækst og nye forretningsområder 
 

Motivation og miljøresultater 



Miljøledelse og –udvikling 
Mål - 3. generation 

CO2 neutral havn 

• ISO 14.001 

• Medarbejderskab 

• Ressourceeffektiv drift 
 

Udbud af miljøeffektive faciliteter og ydelser 

• Miljøeffektive transportformer og logistikløsninger 

• Miljørigtig infrastruktur, ejendomme og arealer 

• Miljø i serviceydelser 
 

Bæredygtigt erhvervsområde 

• Miljøsamarbejde mellem lokale virksomheder 

• Forretningsudvikling med fokus på miljø og bæredygtighed 

• Vidensdeling 

Roller 



Miljøsamarbejder/tiltag 

Del af et geografisk område  
og en logistikkæde (Ramme/Integrator) 

Motivation 
 

• ”License to operate” (ift. andre) 
• Omkostninger og risiko 
• Sikre miljøeffektiv transport 
• Vækst og nye forretningsområder 

 

Infrastruktur 

• El-biler, el-laderstander 

• Jernbane; returgods for kunder, udlejning af arealer 
 

Miljø - faciliteter og ydelser 

• Indsamling af plast blandt lejere 

• Oparbejdning lokalt kontra i Tyskland 

  

Bæredygtigt erhvervsområde 

• Klyngedannelse omkring miljøsamarbejde mellem lokale virksomheder 

• Strategisk miljøvurdering (etablering af virksomheder; miljø og planlægning) 

• (Aalborg Havn, Universitet, Kommune, Region, virksomheder, advokat) 



Sidste 
nye 

miljøtiltag 



Tak 
 
 
 
 

Mette Schmidt 
 

Teknisk chef 
Aalborg Havn A/S 


