
Bæredygtig genstart af samfundet – og AKKC  

Med ambitionen om at være Nordens bæredygtige eventsted følger ansvaret for at gå veje som ingen eller få 

endnu har betrådt. AKKC har før taget en sådan beslutning, da vi tilbage i 2017 valgte at blive certificeret 

som det første eventsted i Danmark efter den internationale standard – ISO 20121 – for bæredygtige events. 

En beslutning, der har medført en systematisering af bæredygtighedsarbejdet i organisationen og lagt 

grundstenen for den markante bæredygtige profil AKKC bl.a. er kendt for i dag.  

2020 har indtil nu været et år, hvor corona-krisen har sat sit præg på verden, men det bliver også det år, 

hvor AKKC tager endnu et kvantespring i en mere bæredygtig retning med ønsket om at bidrage yderligere 

til den bæredygtige genstart af samfundet. I løbet af sensommeren 2020 vil AKKC derfor kunne præsentere 

et nyt certifikat – nemlig et certifikat der bekræfter, at AKKC har implementeret et fokus på udvalgte 

verdensmål og bidrager til opnåelsen af disse, samt tilhørende udvalgte delmål gennem et strategisk 

målsætningsarbejde. 

Certificeret arbejde med FN’s verdensmål 

AKKC vil i løbet af de kommende år fokusere på udvalgte verdensmål samt delmål og integrere arbejdet 

med disse med virksomhedens overordnede bæredygtighedsarbejde certificeret efter ISO 20121. Her sætter 

AKKC’s hovedstrategi NEXT LEVEL - TOGETHER, strategien Det Bæredygtige Værtskab og AKKC’s 

bæredygtighedspolitik rammen for dette arbejde. 

Formålet med dette arbejde er at omsætte en global dagsorden til konkrete handlinger, og inspirere og 

motivere andre til at gå samme vej, samt systematisere arbejdet for at sikre en løbende forbedring. 

For AKKC er det vigtigt at vi kan dokumentere vores bæredygtighedsarbejde og skabe et bredt ejerskab over 

det i organisationen. Det er også den præmis, man siger ja til gennem en certificering. Det gør, at vi som 

virksomhed kan skabe troværdighed og intern opbakning omkring vores bæredygtighedsarbejde, hvilket 

skaber de bedste forudsætninger for videreudvikling og forbedring af dette. 

Udvalgte verdensmål 

I AKKC har vi valgt at fokusere på følgende verdensmål og delmål: 

3.3 - Inden 2030 skal der sættes en stopper for epidemier af AIDS, tuberkulose, 

malaria og negligerede tropiske sygdomme, og sygdomme som hepatitis, vandbårne 

sygdomme og andre smitsomme sygdomme skal bekæmpes. 

3.4 - Inden 2030 skal præmatur dødelighed, som følge af ikke-smitsomme sygdomme, 

reduceres med en tredjedel gennem forebyggelse og behandling samt fremme af 

mental sundhed og trivsel. 

7.2 - Inden 2030 skal andelen af vedvarende energi i det globale energimix øges 

væsentligt. 

7.3 - Inden 2030 skal den globale hastighed for forbedring af energieffektiviteten 

fordobles. 

12.5 - Inden 2030 skal affaldsmængden væsentligt reduceres gennem forebyggelse, 

reduktion, genvinding og genbrug. 

12.6 - Opmuntre virksomheder, især store og transnationale virksomheder, til at 

arbejde bæredygtigt og til at integrere oplysninger om bæredygtighed i deres 

rapporteringscyklus. 
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13.1 - Styrke modstandskraft og tilpasningsevne til klimarelaterede risici og 

naturkatastrofer i alle lande. 

13.2 - Integrere tiltag mod klimaforandringer i nationale politikker, strategier og 

planlægning. 

13.3 - Forbedre undervisning, viden og den menneskelige og institutionelle kapacitet til 

at modvirke, tilpasse, begrænse skaderne og tidlig varsling af klimaændringer. 

 

17.16 - Det globale partnerskab for bæredygtig udvikling skal styrkes, suppleret af 

partnerskaber med mange forskellige interessenter, der mobiliserer og deler viden, 

ekspertise, teknologi og finansielle ressourcer, for at støtte alle lande i at nå 

verdensmålene for bæredygtig udvikling, især udviklingslandene. 

17.17 - Tilskynde og fremme effektive offentlige partnerskaber, offentligt-private 

partnerskaber og civilsamfundspartnerskaber, som bygger på erfaringer og 

ressourcestrategier fra partnerskaber. 

 

Det fremtidige arbejde 

Fra 2020 vil ét af flere fokusområder for AKKC være at realisere strategien Det Bæredygtige Værtskab og 

dens tre eksekveringsmål (Bæredygtige Partnerskaber, Reducering og Udligning af CO2 og AKKC som 

Bæredygtig Arbejdsplads), som ovennævnte udvalgte verdensmål og delmål er knyttet til.  


