
AKKC’s bæredygtighedsindsatser i 2021 

I 2021 har AKKC fortsat sit bæredygtighedsarbejde med en klar ambition om, at sætte dagsordenen og 

være retningssættende for hvordan en virksomhed som AKKC kan være bæredygtig. Dette har bl.a. 

indebåret, at vi har suppleret med yderligere delmål under verdensmål nr. 12 – ansvarligt forbrug og 

produktion, hvor der er blevet tilføjet delmål med fokus på madspild. Dette har været muligt, fordi vi har 

fået en ny forpagter i restauranten, Restaurant AKKC by MEST, som har et stærkt fokus på bæredygtighed 

og deler et fælles værdisæt med AKKC. Derfor, er de blevet inkluderet i certificerings-scopet og det har 

gjort det muligt at sætte ambitiøse fælles mål og sikre en fælles bæredygtig retning.  

 

Verdensmål nr. 13 - klimaindsats og nr. 17 – partnerskaber for handling 

Bidrag til verdensmål: AKKC bidrager til formidling af bæredygtighedsdagsordenen og sikring af platforme 

for videndeling mellem forskellige interessentgrupper med det formål at finde og skabe synergi mellem 

indsatser og dermed styrke den bæredygtige omstilling. I 2021 har AKKC fortsat arbejdet på at indgå i 

stærke partnerskaber med en ambition om, at udbrede den bæredygtige dagsorden og sikre samarbejder 

omkring dette på tværs.  

Indsatser i 2021: 

I 2021 færdiggjorde forberedelserne med NET ZERO pathways der blev offentliggjort i december 2021. Der 

har været frugtbar dialog og samarbejde med de inviterede erhvervsklynger og Green Hub Denmark og vi 

ser frem til en succesfuld afvikling i marts 2022.  

Det Bæredygtige Oplevelsesrum: I 2021 er der blevet arbejdet benhårdt på, at konceptualisere et 

bæredygtigt oplevelsesrum, med AKKC som en formidlingsplatform, der skal sikre formidlingen af og 

understøtte Nordjyllands bæredygtige omstilling gennem forankringen af en bæredygtig bevidsthed blandt 

byens borgere, virksomheder, kommunale instanser, uddannelsesinstitutioner m.fl. Arbejdet fortsætter i 

2022.  

Udvælgelse til VDK branding video: i 2021 blev AKKC udvalgt til at indgå i en brandingvideo under temaet 

’The Land of Everyday Wonder’ med fokus på ’Sustainable events’, hvilket understreger AKKC’s rolle som 

forgangsvirksomhed indenfor bæredygtighed.  

Erhvervsbesøg: Der har i 2021 været en fortsat frugtbar dialog mellem Destination Nord, Business Aalborg 

og AKKC ift. ’Green Tours’, så kongres- og messebesøgende i AKKC kan komme ud og opleve det 

bæredygtige og grønne Aalborg. Dialogen fortsætter i 2022.  

Sponsorarbejdet: I 2021 er der blevet udtænkt et grønt koncept til sponsorerne, som vil blive udrullet i 

2022. Dette vil have fokus på at engagere og involvere sponsorerne i den grønne dagsorden og dialoger om 

denne.   

 

Formidling af bæredygtige indsatser: Der er i 2021 blevet udarbejdet et katalog med de mange indsatser 

AKKC har gjort gennem årene, som kan bruges til inspiration for andre og som et internt værktøj til at 

forbedre bæredygtighedsindsatsen. Yderligere, har der været løbende med medier og journalister om 

indsatserne, samt hverdagen har været præget af oplæg og inspirationsbesøg med fokus på AKKC’s 

bæredygtighedsindsats.  



 

Verdensmål nr. 12 – Ansvarligt forbrug og produktion 

Der har i 2021 været et godt samarbejde med restauranten ift. Fælles affaldssortering, hvor der bl.a. har 

været igangsat et større arbejde omkring AKKC’s egen genbrugsstation, hvor der er blevet udvidet fra at der 

sorteres i 11 fraktioner til 23. Dette er et led i AKKC strategiske arbejde med at øge 

genanvendelsesprocenten. I 2022 fortsætter det ambitiøse arbejde med affaldssortering i samarbejde med 

restauranten.  

I arbejdet med at øge genanvendelsesprocenten blev det i sommeren 2021 besluttet at skifte fra 

éngangsduge til leje duge. Ydermere, er der blevet indkøbt genanvendelige krus som er blevet testet til 

koncerter. Arbejdet med implementeringen af disse vil fortsætte i 2022.  

Verdensmål 3: sundhed og trivsel 

Videreførelse af det igangsatte arbejde ift. kompetenceløft, opkvalificering og uddannelser og kurser, 

fortsætter ind i 2022.  

I 2021 har hele huset bl.a. været på konflikt- og kommunikationskursus, samt udvidet brug af Teams. 

Ydermere, er der blevet igangsat en indsats med fokus på at forbedre AKKC’s on-boarding forløb.  

Verdensmål nr. 7 - Bæredygtig Energi: 

I 2021 har der fortsat været et stort fokus på fondsansøgning til udskiftning af LED-belysning. I 2022 vi der 

fortsat være fokus på udskiftningen af belysning i AKKC til LED-kilder.  


