Pressemeddelelse: Vinderen af DI Aalborgs
Initiativpris ved alt om energirigtig
whiskyproduktion
Et anlæg, der omdanner affaldsprodukter fra whiskyproduktion til miljøvenlig
energi og varme. Det lyder noget usædvanligt, men det er ikke desto mindre,
hvad vinderen af DI Aalborgs InitiativPris netop har designet, solgt og opført i
Skotland med stor succes.

Fra venstre ses formand Peter Rindebæk, DI Aalborg, rådmand Tina French Nielsen, Aalborg Kommune og Adm. direktør Hans Erik
Askou, Aalborg Energie Technik a/s
Aalborg Energie Technik A/S er en ægte vindervirksomhed. Deres succes ligger i den særligt store ingeniør-snilde, og der synes at være
rigtig stort potentiale for virksomhedens produkter. Ikke mindst fordi der globalt findes rigtig mange virksomheder, der ønsker
miljørigtige energiløsninger, siger DI Aalborgs formand, direktør Peter Rindebæk, som overrakte initiativprisen til virksomheden den
28. juni.
Siden en lille gruppe ingeniører med en fortid hos Aalborg Værft i 1995 valgte at starte Aalborg Energie Technik A/S (AET) har
virksomheden fundet en niche inden for levering af komplette biomassefyrede kedler, kraftværker og kraftvarmeværker. Virksomheden
leverer i dag moderne teknologi til kunder, der efterspørger vedvarende energi. Det er både store industrivirksomheder, der behov for
store mængder energi i egenproduktion samt private og offentlige energivirksomheder, der sender el og varme ud til almindelige
husstande.
- AET designer anlæg, der gør det muligt at bruge lokale resurser i form af træflis, halm og affaldsprodukter fra landbruget og
procesindustrien til at lave miljøvenlig energi. Dermed bliver det, der før var affald og et miljøproblem, nu til en resurse, siger Peter
Rindebæk. Mens andre virksomheder bliver ramt af krisen, strømmer ordrerne ind til AET, der har udvalgte markeder i Vesteuropa
bl.a. England som hovedmarkeder, men virksomheden ser også et stort potentiale i resten af Europa. Udviklingen kan også ses på
antallet af medarbejder, der snart runder hundrede i Aalborg.
DI Aalborgs initiativpris blev overrakt den 28. juni kl. 10.00 på Aalborg Energie Technik A/S. For nærmere info kontakt:
Konsulent i DI Bent Outzen, beou@di.dk, mobil: 30166525

