
SUSTAINABLE BUSINESS PARTNER
NETVÆRKSGRUPPE

Bæredygtige målsætninger: 
To be, or not to be science based?

TORSDAG DEN 20. JUNI 2019 KL. 9.00-12.00

LOKATION: TBA

PÅ DETTE FØRSTE MØDE I NETVÆRKSGRUPPEN FOR SUSTAINABLE BUSINESS PARTNERS (SBP) 

TAGER VI UDGANGSPUNKT I DEN HØJAKTUELLE DISKUSSION OM SCIENCE BASED TARGETS OG 

HVILKE KONSEKVENSER DET HAR, AT VÆLGE DET HENHOLDSVIS TIL OG FRA

Klimaforandringerne fylder mere og mere i samfundsdebatten og kravet om handling på eksem-

pelvis udledninger af drivhusgasser bliver stadig stærkere i såvel Danmark som i EU. Virksomheder 

begynder i stigende grad at påtage sig sin del af ansvaret for at reducere udledningen af drivhusgas-

ser, hvilket er en absolut nødvendighed for at nå de klimamål, som er tilknyttet Paris-aftalen. Science 

Based Targets (SBT) er kommet i fokus som et relevant koncept og redskab til at arbejde med målsæt-

ningerne for disse reduktioner, men de strategiske og praktiske implikationer ved at vælge SBT til el-

ler fra er ofte underbelyste. På dette SBP netværksmøde vil vi derfor stille skarpt på dette og inddrage 

virksomheder, som har praktisk erfaring  med dette.

Den foreløbige agenda for netværksmødet er som følger:

• SBT-udfordringer ift. kortfristede målsætninger på CO2-neutralitet, v. Lene Mi Ran  

Kristiansen, GE Renewable Energy

• SBT eller ej og konsekvenser for dataindsamling på CO2 og andre klimadata, v. CemaSYS (TBC)

• SBT-dilemmaer relateret til 1.5 eller 2 graders grænse, samt implikationer for rapportering, v. 

Ørsted 

• SBT og relevans ift. andre issues og Verdensmål, v. Green Network

Netværksmødet vil finde sted i tidsrummet fra kl. 9.00-12.00. Fra 13.00-14.00 vil der desuden være 

certificering for nye Sustainable Business Partners og Professionals, som har været igennem Green 

Networks træningsforløb. 

DELTAGELSE: Dette netværksmøde er åbent for alle nuværende eller kommende Sustainable Busi-

ness Partners og Professionals.

STED: Mødet vil blive afholdt i Østjylland, nærmere sted oplyses snarest

TILMELDING: Tilmelding kan ske her.

https://greennetwork.dk/arrangementer/sustainable-business-partner-netvaerksmoede/

