
Miljøredegørelse 
skærper den grønne 
bevidsthed
Hos SSP Technology A/S i Kirkeby 
har arbejdet med en miljøredegø-
relse fået alle til at tænke og handle 
”grønnere”. 
Side 6 og 7

Sikkerhed og miljø 
i fokus 
Koppers Denmark A/S i Nyborg 
håndterer farlige kemikalier og har 
sikkerhed og miljø i højsædet. 
Side 3

Miljø og vækst
MiljøForum Fyn i tæt samarbejde 
med Udvikling Fyn om vækst. 
Side 2
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Gamle Mursten ApS i Svendborg har opnået EU-støtte på 
5,3 mio. kr. Pengene skal bruges til vækst!
Side 4 og 5

5,3 mio. kr. fra EU 
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Miljø og vækst

Miljø- og kvalitetschefchef Tina Hardon, 
Koppers Denmark A/S: - Miljøredegørel-
sen har gjort vores miljøregnskab mere 
struktureret. 
– Der er mange farlige kemikalier i produk-
tionen, så sikkerheden skal være - og er 
- i top.

FAKTABOKS

• Koppers Denmark A/S i Nyborg ejes af 
Koppers Inc, Pittsburg, USA.

• Direktionen består af Plant Manager 
Kirsten Tønnesen, Operations Manager 
Christian Arndal Nielsen og Finance 
Manager Kent Bo Svendsen. 

• Virksomheden har 71 ansatte.

• Koppers destillerer stenkulstjære til 
blandt andet beg (til anoder), naftalin 
(til farvestoffer og som tilsætningsstof til 
beton, der derved bliver mere elastisk), 
creosot-olie (til imprægnering) og car-
bon black feedstock (til farvning af dæk).

• Anlægget i Nyborg har en kapacitet på 
225.000 ton tjære om året.

Læs mere om Koppers Denmark A/S på 
deres hjemmeside: www.koppers.com

MiljøForum Fyn i tæt samar-
bejde med Udvikling Fyn om at 
skabe vækst på Fyn.

MiljøForum Fyn indleder fra 2012 et tæt 
samarbejde med det kommende Udvik-
ling Fyn om at skabe Danmarks bedste 
erhvervsfremme-organisation. Dermed slår 
kommunerne bag Udvikling Fyn samtidig 
fast, at miljø og samfundsansvar er vigtige 
konkurrenceparametre og en del af den 
fynske vækst-dagsorden. 

God synergi
At miljø og CSR er konkurrenceparametre, 
er de 110 medlemmer i MiljøForum Fyn et 
stærkt vidnesbyrd om. Og betydningen af 
miljø og CSR vokser, jo længere vi går ud 
på det globale marked, og jo længere vi 
kigger ud i fremtiden. Derfor er det også 
naturligt, at MiljøForum Fyn bliver en del 
af en samlet erhvervsindsats i ”Udvikling 
Fyn”, som fem fynske kommuner etablerer 
fra starten af 2012. 

Konkret betyder samarbejdet, at sekretari-
atet bliver en del af Udvikling Fyn, idet per-
sonalet overføres til den nye organisation 
og betjener netværket herfra. Det giver de 
bedst tænkelige vilkår for at skabe synergi-
er. For eksempel vil MiljøForum Fyns tilbud 
om netværk og værktøjer indenfor miljø 
og CSR fremover blive synlige for virksom-
hederne på linje med den øvrige erhvervs-
service. Og omvendt bliver de gode tilbud 
om erhvervsrådgivning mere tydelige og 
tilgængelige for MiljøForum Fyns medlem-
mer. Vi tror ikke, der er principiel forskel på 
de udfordringer, man står med, hvad enten 
det er markedsstrategier eller miljø- og 
CSR-indsatsen – de kræver blot forskellige 
værktøjer. Pointen er, at virksomhederne 
skal have sparring der, hvor de har størst 
behov. Det får vi endnu bedre muligheder 
for at give i det nye samarbejde.

Vi vil sammen med Udvikling Fyn også 
arbejde for at skabe nye muligheder, både 
for den enkelte virksomhed og for nye 
virksomheder, i form af projekter og initia-
tiver, som retter sig mod hele Green-Tech 
området. Når vi kobler MiljøForum Fyns 
netværk og værktøjer med Udvikling Fyns 
viden om innovation, markedsudvikling 
eller strategisk forretningsudvikling, kan vi 
skabe nye vækstmuligheder for fynske virk-
somheder. Omstående artikel om EU-støtte 
til Gamle Mursten ApS her i magasinet er 
et billede på den ambition, fordi støtten 
kom hjem gennem et samarbejde mellem 
flere erhvervsaktører. Det vil vi se meget 
mere af i fremtiden. 

MiljøForum Fyn fortsætter
MiljøForum Fyn er også efter 2012 et 
selvstændigt netværk. Netværket har haft 
stor medlemsfremgang i de seneste 2 år, 
og vi tager det som udtryk for, at netvær-
ket er både relevant og kvalificeret. Det 
skal vi naturligvis bevare og styrke, ligesom 
vi også fremover nyder opbakning fra alle 
de fynske kommuner – også de som ikke 
deltager i Udvikling Fyn. Dermed er Miljø-
Forum Fyn også fremover et tilbud til alle 
fynske virksomheder. 

I bestyrelsen glæder vi os samtidig over, at 
Udvikling Fyn har skelet til vores samar-
bejdsmodel og udpeget forpligtende sam-
arbejder som et af de strategiske temaer. 
Det er nemlig vores erfaring, at det er et 
godt grundlag for at skabe den udvikling, 
Fyn har så stærkt brug for.

På vegne af bestyrelsen

Søren Weis, FJ Industries A/S 
Næstformand i MiljøForum Fyn 



Koppers i Nyborg håndterer far-
lige kemikalier og har sikkerhed 
og miljø i højsædet. 
Medlemskabet af MiljøForum 
Fyn er god inspiration.  

Det første, man møder, når man gæster 
Koppers Denmark A/S i Nyborg, er en hel 
væg med diplomer for sikkerhed. Miljø- og 
kvalitetschef Tina Hardon fortæller: – Vores 
amerikanske ejer er meget fokuseret på 
sikkerheden og ser positivt på, at vi bruger 
mange penge på det, og vi ser det også 
som noget helt naturligt. Vi er meget foku-
seret på sikkerhed og miljø. 

Tina Hardon fortsætter – Vi har mange mil-
jømæssige udfordringer. Alle produkterne 
er miljøfarlige og flere er sågar kræftfrem-
kaldende, og vi er en risikovirksomhed, der 
skal holde øje med udslip, spildevand og 
arbejdsmiljø. Vi laver jævnligt helbreds-
undersøgelser af vore operatører, der 
betjener anlæggene. Og vi har en politik 
om at lave arbejdshygiejniske målinger, der 
omfatter kemikalier og støj, tilføjer hun. 
Tæt på virksomheden ligger et boligom-
råde. Derfor har virksomheden en særlig 
forpligtelse til at minimere generne for 
naboerne. For at forebygge problemer 
og have en tæt dialog, inviterer Koppers 
jævnligt grundejerforeningerne på besøg 
på virksomheden. 

Godt netværk
Koppers Denmark A/S i Nyborg har været 
medlem af Miljøforum Fyn siden 1998, og 
virksomheden er et meget aktivt medlem. 
Miljø- og kvalitetschef Tina Hardon er flittig 
deltager i MiljøForum Fyns arrangementer 
og netværksaktiviteter. Og det har hun og 

virksomheden glæde af: 
– Jeg deltager i en del foredrag og kurser. 
Der er et fint niveau og mange gode 
foredragsholdere, og det er et lille forum, 
så man tør godt stille spørgsmål, siger Tina 
Hardon. 
– Senest fik vi en opdatering på den nye 
kemikalielovgivning og reglerne omkring 
mærkning af kemikalier, ligesom vi fik en 
opdatering af KEMI-Guiden, tilføjer hun. 
KEMI-Guiden er et kemikaliestyrings-
værktøj, som MiljøForum Fyn tilbyder alle 
medlemmer.

Styr på kemikalierne
Netop KEMI-Guiden har Koppers haft 
glæde af. Guiden bruges som et værktøj til 
at styrke sikkerheden omkring håndtering 
af kemikalier: 
– KEMI-Guidens database giver os et 
overblik, og vi kan bruge den til at vurdere, 
om et kemikalie er farligt, og om det kan 
erstattes af noget andet. Vi får også over-
blik over, hvor kemikalierne er, hvem der 
bruger dem, og om der er lavet arbejds-

pladsanvisninger, som er tilpasset brugen 
af det specifikke kemikalie, fortæller hun.

Mere struktureret miljøregnskab
Det samme gælder miljøredegørelsen: 
– Miljøredegørelsen har betydet, at vores 
miljøregnskab er blevet meget mere 
struktureret. Vi har fået mere styr på de 
potentielle forureningskilder og dermed 
også mængden af udslip. Det bliver meget 
mere synligt, siger Tina Hardon. 
– Samtidig har de forskellige afdelings-
ledere og medarbejderne fået større 
indsigt i, hvor problemerne ligger. Vi er en 
ISO 14001-virksomhed, så vi skal sætte og 
opfølge miljømål, og det er nemmere, når 
man har en miljøredegørelse, slutter hun.
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Sikkerhed og miljø i fokus
Koppers Denmark A/S:

Ko
pp

er
s D

en
m

ar
k 

A/
S



Når man genanvender gamle 
mursten, sparer man 98 pro-
cent af den CO2, der udledes 
ved produktion af nye mursten. 
Derfor har EU bevilliget 713.000 
euro eller 5,3 mio. kr. til at ud-
vide produktionen og udbrede 
teknologien i Europa. 

Når man bruger 2.000 gamle mursten, 
sparer man et ton CO2. Gamle Mursten 
ApS i Svendborg sælger p.t. ca. 850.000 
mursten om året. Det svarer til ca. 425 
ton sparet CO2. Det er baggrunden for, 
at EU har bevilliget penge til projektet 
”Rebrick”.

Det er gennem medlemskabet i Mil-
jøForum Fyn, og siden med hjælp fra 
Region Syddanmarks Bruxelles-kontor 
og Enterprise Europe Network, at Gamle 
Mursten er kommet til pengene. Og nu, 
da støtten er faldet på plads, planlægger 

direktør Claus Juul Nielsen at åbne en filial 
ved København. Han håber på at fordoble 
antallet af ansatte fra 10 til 20 i løbet af 
næste år. 

Positiv respons
Ansøgningsarbejdet begyndte for tre år 
siden: – Gennem vores medlemskab af 
MiljøForum Fyn kom der et møde i stand 
mellem mig, sekretariatsleder Mogens 
Michael Møller fra MiljøForum Fyn og 
projektkonsulent Anders Skeem fra Enter-
prise Europe Network. Konsulenten og jeg 
begyndte at skrive en ansøgning, men det 
er et meget stort arbejde, og vi var kun 
nået halvvejs, da fristen udløb, fortæller 
Claus Juul Nielsen.

– Vi sendte ansøgningen ind alligevel, og 
responsen på vores halvfærdige ansøgning 
var så positiv, at vi godt turde forsøge en 
gang mere, men det blev efter et års pau-
se. Så i alt er der gået tre år, tilføjer han.

Mogens Michael Møller tilføjer, at histo-
rien også viser, at miljøteknologi ikke altid 
behøver være ”high-tech”. Nogle gange 
ligger løsningerne lige for - og det ser man 
på med stor interesse fra EU.

Købte konsulentbistand
Belært af erfaringerne fra første ansøg-
ningsrunde allierede Claus Juul Nielsen sig 
anden gang via Thomas Jensen fra Region 
Syddanmarks Bruxelles-kontor med en 
konsulentvirksomhed, der havde den nød-
vendige ekspertise i at skrive målrettede 
projektansøgninger til EU. I løbet af den 
nye ansøgningsproces blev italienske  
D’ Appolonia S.p.A og tyske BauArte 
GmbH fundet som partnere, bl.a. med 
hjælp fra Enterprise Europe Network. 
Også danske Scan-Vibro er med i konsor-
tiet. Disse virksomheder skal i løbet af de 
næste tre år hjælpe med at udbrede og 
markedsføre Gamle Murstens teknologi i 
Europa.

5,3 milioner kroner fra EU
Gamle Mursten ApS:
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FAKTABOKS 
• Gamle Mursten ApS i Svendborg 
renser gamle mursten med henblik 
på videresalg. Det sker med en 
rensemaskine, som den sydfynske 
opfinder og iværksætter Rudi Kragh 
Rusfort har udviklet. Virksomheden 
har eksisteret siden 2003. 

• Virksomheden ejes og drives i dag 
af direktør Claus Juul Nielsen, og den 
beskæftiger 10 medarbejdere. 

• Gamle Mursten ApS har planlagt 
salgsfremstød i Norge og Tyskland. 

• Gamle Mursten ApS har fået bevil-
liget 5,3 mio. kr. af EU til udviklings-
programmet ”Rebrick”. 
Gamle Mursten fik sparring på pro-
jektideen af MiljøForum Fyn. 

Læs mere om Gamle Mursten på 
www.gamlemursten.dkDirektør Claus Juul Nielsen, Gamle Mursten ApS



Anders Skeem fra Enterprise Europe Net-
work tilføjer, at det var et vigtigt element i 
ansøgningen til lige præcis dette program, 
at projektet også er med til at udbrede 
teknologien til det øvrige Europa. Derfor 
var det meget vigtigt at finde nogle stærke 
internationale partnere. Her var både 
netværket i Enterprise Europe Network og 
Bruxelles-kontoret en stor hjælp. 

– Det kostede 160.000 kroner plus 
100.000 kroner ekstra, hvis det lykkedes. 
Og det gjorde det jo. Det skal man lige 
tage med i betragtning. Man skal kunne 
tåle at tabe de 160.000 kroner, advarer 
Claus Juul Nielsen.

For at få de 5,3 millioner kr. af EU, skal 
Gamle Mursten selv runde op til 11 mio. 
kr. En del kan lægges som arbejdstimer, 
mens resten hentes i virksomheden, siger 
Claus Juul Nielsen.

Vækst på programmet
Pengene skal bruges til vækst. EU-støtten 
giver nemlig Claus Juul Nielsen musklerne 
til at etablere en produktion på Sjælland, 
og dermed også indsamle gamle mursten 
fra hele Sjælland. 

– Vi er sindssygt heldige. For ud over kli-
magevinsten er det også blevet moderne 
at bruge brugte mursten – det lægger en 
historie til nyt byggeri og giver et spæn-
dende arkitektonisk udtryk. Vores egen 
administrationsbygning er for eksempel 
bygget på stenene fra Thorsengs Mejeri 
på Tåsinge. Vi har aldrig før slået på at 
være ”grønne”, men nu tør vi godt sige 
det. Alle ved jo, at husene skal være 
energieffektive i drift – men det gælder 
altså også den måde, vi bygger på. Når 
man genbruger mursten, er man med til 
at reducere byggeriets samlede klimabe-
lastning, slutter Claus Juul Nielsen.
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Hvordan kommer jeg i gang?
Går din virksomhed med udviklingstanker, 
som du har behov for støtte til, så kontakt 
MiljøForum Fyns sekretariat. Der er mange 
støtteprogrammer og mange muligheder, 
som det kan være svært at overskue. Vi 
hjælper dig gerne med at finde vej igen-
nem. Og hvis ikke vi kan hjælpe, kender vi 
dem, der kan. 

Der er mange muligheder, hvis man har 
et godt miljø- eller CSR-projekt, fortæller 
projektleder Mads Wojtynka, Udvikling 
Odense samt EU-rådgiver Thomas Jensen, 
Region Syddanmarks Bruxelles-kontor. 

MiljøForum Fyn og dit lokale erhvervs-
kontor kan vejlede. Region Syddanmarks 
Bruxelles-kontor og Miljøstyrelsen kan 
også vejlede.

Hjælp til ansøgning
Når man vil søge EU-midler, er der en 
række forhold, man skal kende. Der er 
store midler til rådighed, men også enorm 
interesse og konkurrence. Til gengæld 
kan der være mange penge at hente. 
Typisk gives der kun penge til ét projekt 
indenfor hvert specificerede område i EU’s 
sektorprogrammer. – Det bliver meget nøje 
beskrevet, hvad man skal leve op til. Det er 
nærmest et udbud, så præcise er kravene, 
siger Anders Skeem, Enterprise Europe 
Network.

– I dette tilfælde var det for eksempel ikke 
nok at beskrive, at forretningsideen gavne-
de Gamle Mursten og Svendborg. Man skal 
have og beskrive en europæisk dimension. 
Hvad gavner det branchen? Beskæftigel-
sen? Miljøet? Hvad spares der i energi? 
Disse drivere har vejet positivt tungt i dette 
tilfælde, slutter Anders Skeem.



Miljøredegørelse skærper den 
grønne bevidsthed

SSP Technology A/S:

SSP Technology A/S i Kirkeby 
producerer forme til vindmøl-
levinger, og bidrager således til 
clean-tech-sektoren. Men virk-
somheden havde svært ved at få 
gang i sin egen miljøredegørelse. 
Miljøproceskonsulent Christina 
Engstrøm fra MiljøForum Fyn fik 
sat projektet på skinner.

– Nu tror vi på, at vi kommer i mål. 
Christina holder gejsten oppe, og vi kan 
kun anbefale andre at gå til MiljøForum 
Fyn. Man bliver vejledt utroligt godt, siger 
kvalitets- og miljøansvarlig Gitte Hjort 
Laursen fra SSP Technology A/S.

Og ikke nok med det. Allerede nu har 
arbejdet med miljøredegørelsen skærpet 
den grønne bevidsthed i virksomheden. 
Overblikket, som miljøredegørelsen giver, 
er vigtigt som grundlag for at blive bedre. 
Og virksomheden har allerede fundet 
nogle gevinster på den korte bane. 

For eksempel bortskaffelsen af kemikalier. 
Virksomheden anvender resin og hærder, 
og i flydende form er resterne farligt af-
fald. Men blander man stofferne, får man 
en hård klump, der uden problemer kan 
brændes. Det vil sige, at man får en fordel 
for miljøet samtidig med, at virksomhe-
den sparer penge til bortskaffelse. 

I en mindre målestok blev man opmærk-
som på, at medarbejderne i administra-
tionsbygningen ikke sorterede deres 
affald. Men så fik de en rød kasse til papir 
og pap, der kunne genbruges. Og det 
virkede: 
– Efter ét døgn med systemet gik vi fra 
tre sække brændbart affald til halvanden, 
fortæller arbejdsmiljørepræsentant Anita 
Knudsen, SSP Technology. 

Resultatet var en direkte følge af virk-
somhedens medlemskab af MiljøForum 

Fyn samt det igangværende arbejde med 
miljøredegørelsen. Og der kom flere 
resultater: 
– På et møde i MiljøForum Fyn hørte vi, at 
kommunerne har affaldsrådgivere ansat. 
Det vidste vi ikke, og da vi kontaktede råd-
giveren i Svendborg Kommune, fandt vi 
ud af, at papir og pap til genbrug afhentes 
gratis. Det gør det brændbare ikke, tilføjer 
Gitte Hjort Laursen.

Et fjerde eksempel er de gamle paller, som 
privatpersoner tidligere fik lov at hente og 
bruge i deres brændeovne. Nu sælges de 
til Dansk Træemballage i Haastrup, fortæl-
ler Anita Knudsen.

Virksomheden har endnu ikke regnet ud, 
hvad forbedringerne har betydet i kroner 
og øre, men det er givet, at det både 
gavner miljøet og bundlinjen.

Sådan kom vi igang
Arbejdet med miljøredegørelsen er stadig 
kun halvvejs. 

– Vi meldte os ind i MiljøForum Fyn i 
marts 2010, men vi havde svært ved at 
komme i gang med miljøredegørelsen. Vi 
vidste, den skulle ligge klar i marts 2012, 
men opgaver med så lange tidshorison-
ter har det jo med at glide i baggrunden 
i en travl hverdag, fortæller Gitte Hjort 
Laursen.

– Men efter et arrangement hos og en 
snak med MiljøForum Fyn kom Christina i 
marts 2011 og begyndte at vejlede os. Nu 
tror vi på, at vi kommer i mål. Hun holder 
os aktive, sørger for at aftale nye møder, 
er meget struktureret og opmuntrer os, 
tilføjer hun.

– Ja, det var skønt, da hun for nylig sagde, 
at nu var vi nået over halvvejs, smiler 
Anita Knudsen.

Det var ikke kun Christina Engstrøms en-
tusiasme og målrettethed, der hjalp SSP 
Technology A/S: 
– Hun har meget større miljøviden end os, 
og hvis vi ikke havde adgang til den, skulle 
vi ud at finde den. Det ville koste meget 
mere tid. Når vi bliver i tvivl om noget, 
spørger vi Christina og får hurtigt svar, 
fortæller Gitte Hjort Laursen. 

På den måde har man som medlem di-
rekte adgang til den viden og erfaring, der 
er i MiljøForum Fyn. 

Systematik i miljøarbejdet
I starten lå møderne med en måneds mel-
lemrum, men nu er arbejdet intensiveret, 
og Christina Engstrøm kommer nu hver 
uge. 

– Vi arbejder efter en manual og går frem 
trin for trin, forklarer Christina Engstrøm. 
Manualen hjælper virksomheden med sy-
stematik og giver overblik i miljøarbejdet. 

På virksomheden har arbejdet med 
miljøredegørelsen allerede smittet af på 
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de andre medarbejdere 
og ledelsen. På de ugentlige 
møder i produktionen er miljø 
kommet på dagsordenen, der sor-
teres mere affald, og på ledelsesmøder-
ne er miljøspørgsmål altid på programmet. 
– Og på den storskærm, vi har fået sat op i 
kantinen, har vi planer om at køre miljøkam-
pagner, fortæller Anita Knudsen.

Når miljøredegørelsen i marts 2012 efter 
planen er færdig, skal den bruges som 
pejlemærke. 
– Vi definerer et indeks 100, og så vil vi 
hvert år se, hvor meget vi opnår, fortæller 
Gitte Hjort Laursen. 

Netop det at miljøet kommer på dagsorde-
nen for både ledelse og medarbejdere, og 
at man måler på løbende forbedringer og 
dermed synliggør indsatsen overfor medar-
bejderne er rigtig vigtigt, når miljøarbejdet 
skal bruges aktivt og fordelene tydeliggøres, 
påpeger Christina Engstrøm. 
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Miljøredegørelse skærper den 
grønne bevidsthed

FAKTABOKS

• SSP Technology A/S i Kirkeby ved Svendborg producerer forme 
til vindmøllevinger samt vindmøllekomponenter. Virksomheden 
har eksisteret siden 2001.

• Ledelsen består af CEO Søren Brouer, Chief Financial Officer Mor-
ten Vedel Kruuse og Chief Technical Officer Flemming Sørensen.

• Virksomheden beskæftiger i dag 130 medarbejdere og har på 
grund af to store ordrer fra Sydkorea annonceret en udvidelse af 
produktionskapaciteten. Det vil bringe antallet af medarbejdere 
op på 170. Produktionshallerne skal udvides med 2.100 kvm og 
kommer dermed op på 17.000 kvm i alt.

• SSP Technology A/S er i gang med at udarbejde deres miljø-
redegørelse. Som medlem af MiljøForum Fyn får de sparring på 
proces og indhold af miljøproceskonsulenten i MiljøForum Fyn.  

Læs mere om SSP Technology A/S på deres hjemmeside 
 www.ssptech.com

En miljøredegørelse er med til at do-
kumentere virksomhedens miljøar-
bejde. Den dokumenterer virksom-
hedens miljøindsats over for kunder, 
myndigheder samt nuværende og 
potentielle medarbejdere. Det for-
tæller miljøproceskonsulent Christina 
Engstrøm, MiljøForum Fyn.

- Vores værktøjer hjælper virksom-
heden med at sætte miljøarbejdet i system og sætte sig mål 
om løbende forbedringer. Men det er ikke nok at have styr på 
miljøet – du skal også huske at fortælle om det – på en måde 
så du dokumenterer, at det ikke kun bliver ved snakken. Det er 
det, miljøredegørelsen handler om, uddyber hun. 

Miljøproceskonsulent Christina Engstrøm, der hjælper virksom-
heder med miljøredegørelser, er ansat i MiljøForum Fyn i en 
løntilskudsstilling frem til udgangen af november i år. Så hvis 
du mangler en dygtig produktionsingeniør med erfaring inden-
for planlægning, ERP-systemer eller miljø, så kontakt Christina 
Engstrøm via e-mail: ce3@gmx.net.

Hvad er en miljøredegørelse?

Hovedpunkterne i en 
miljøredegørelse er:
• Indledende oplysninger 
• Ledelsens beretning 
• Beskrivelse af virksomheden 
• Redegørelse for medarbejderinddragelse 
• Miljøpolitik 
• Miljøkortlægning 
• Status for mål og handlingsplan 
• Vurdering og prioritering 
• Mål og handlingsplan

Fra venstre: Gitt e Hjort Laursen, Anita Knudsen og Christi na Engstrøm



Cand. scient.pol. Lisbeth Ganderup Nielsen
– ny i MiljøForum Fyn

Fokus på kommunika- 
tion, fundraising og 
projektledelse. 
- Til glæde for virk-
somheder og 
miljøet
MiljøForum Fyn har ansat cand.scient.
pol. Lisbeth G. Nielsen i sekretariatet.  
Lisbeth har tidligere arbejdet med 
projektledelse, fundraising og kommu-
nikation bl.a. i Væksthus Syddanmark 
og Servicestyrelsen. Lisbeth har bl.a. 
ansvaret for sekretariatets kommunika-
tion (hjemmeside og nyhedsbreve), og 
hendes erfaringer skal bruges i rådgiv-
ning ved projektansøgninger. Herudover 
er Lisbeth den administrative tovholder 
på Key2Green, som sekretariatet betje-
ner på vegne af de danske miljønetværk .
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Vi byder velkommen til de nye medlemmer 
i MiljøForum Fyn 2011: 

3D Contractor, 5E BYG A/S, Arkitektfirmaet Bent Westergaard, Assens Forsyning, 
Dansk Miljøentreprice ApS, Dansk Miljørådgivning A/S, Ellehauge & Kildemoes, 
Harrebek Arkitekter A/S, Isoleringsgruppen Odense A/S, JS Byg, Lactosan A/S, LBH 
International A/S, Micro Matic A/S, Orana A/S, Petersen og Sørensen A/S, SH Group 
A/S, Spectras, A/S Tasso.

Modtager du vores 
elektroniske nyhedsbrev?

Her kan du holde dig opdateret om 
møder, arrangementer, kurser og ny-
heder indenfor miljø og arbejdsmiljø. 
Tilmeld dig på www.miljoforumfyn.dk 

De har fået diplom i 2011: 

• Nordfyns Kommune
• OBH Rådgivende Ingeniører A/S
• Nissen & CO A/S
• Henry Jensen A/S
• Fuge-Madsen ApS
• Odense Renovation A/S
• AMU-Fyn
• Montana Møbler A/S 
• FJ Industries A/S 
• Ib Andresen Industri A/S 
• Stena Miljø A/S 
• Odense Havn 
• Kerry Ingredients & Flavours / Cremo Ingredients A/S 
• KiMs A/S 
• NLM Vantinge ApS 
• Eldan Recycling A/S
• Dairy Fruit A/S
• A/S Tasso
• Vattenfall A/S – Fynsværket
• H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S
• Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus
• Royal Unibrew A/S - Albani Bryggerierne
• Altia Denmark A/S
• Fjernvarme Fyn A/S

Forskerparken 10
5230 Odense M

Tel. 6315 7100
Fax 6593 2309

admin@mf-fyn.dk
www.miljoforumfyn.dk




