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SOURCING HOUSE  
Plan for bidrag til bæredygtig udvikling 

 

FN’s	  verdensmål	  trådte	  i	  kraft	  1.1.2016	  og	  kaldes	  også	  verdens	  vigtigste	  plan	  for	  at	  fremme	  en	  mere	  
bæredygtig	  udvikling	  for	  både	  mennesker	  og	  planeten,	  vi	  bor	  på.	  Det	  er	  Sourcing	  House	  DNA	  at	  
fremme	  bedre	  produktion,	  hvorfor	  vi	  har	  påtaget	  os	  opgaven	  og	  med	  et	  fokus,	  hvor	  vi	  kan	  gøre	  en	  
forskel.	  

Med udgangspunkt i Mål 12: Ansvarligt forbrug og Produktion, har vi lavet en plan for at bidrage i 
positiv retning for at fremme dette mål. Vi har valgt et fokus med følgende prioritering: 

1. At kigge indad i egen forretning og drift 
2. At påvirke vores leverandørnetværk, hvorfra vores produktion kommer 
3. At oplyse og informere vores kunder, som aftager vores produktion 

 

SOURCING HOUSE RESSOURCEFORBRUG 
Ved brug af Klimakompasset har vi beregnet vores nuværende CO2-udledning.  

Vores største belastning er fragt og rejser. Vi er en virksomhed i vækst med stadig større 
forespørgsel fra vores kunder om bedre produktionsmuligheder. Dette er i sig selv positivt og 
skulle gerne gavne både mennesker og miljø. Denne måling ligger dog i vores kunders regi. Vores 
deltagelse i de flere kundeopgaver vil belaste vores eget forbrug af ressourcer og derfor skal vi 
handle med omtanke.  

Vi har sat os et CO2-mål om at holde 2018-niveauet for 2019, hvilket betyder at vi med omtanke 
skal fordele nuværende CO2-belastning på de flere opgaver vi håndterer i 2019.  
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Vi støtter årligt et træplantningsprojekt hos trofaco.com for at kompensere for vores egen 
udledning samt støtte en lokal positiv udvikling. 

 

PÅVIRKNING AF LEVERANDØRNETVÆRKET 

Sourcing House har udarbejdet et undersøgelsesskema til leverandørerne med henblik på at 
udbygge og udvikle nogle af de muligheder de også ser for at fremme bedre produktion. Dette 
gennemgåes og opdateres på vores leverandørbesøg.  

 

OPLYSNING OG UDDANNELSE AF KUNDER 

Gennem vores daglige virke, via opslag på LinkedIn og i vores løbende arbejde informerer vi vores 
kunder om de muligheder de har for i deres produktionsvalg og -håndtering at understøtte en 
bæredygtig udvikling.  

 

 

SOURCING HOUSE KLIMAKOMPAS: 

 

CO2-udledning:  
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Fordeling af CO2-udledning:  

 

 

Klimakompasset er udviklet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og Organisation for erhvervslivet. 


