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Dansk Køl & Varmes verdensmål 

Hvorfor interesserer Dansk Køl & Varme sig for verdensmålene? 

FN’s verdensmål sætter i disse år normen for, hvordan man bør forholde sig til den 
påvirkning, man har på omverdenen – herunder som virksomhed. Det gælder derfor 

også for køle- og varmepumpebranchen, hvor Dansk Køl & Varme skal være et 
pejlemærke for branchen. 

 
Branchen har en særlig udfordring i forhold til de dele af verdensmålene som har med 
klima og miljø at gøre. Mange af de kølemidler, som findes i køleanlæg i dag, er 

skadelige for klimaet eller miljøet. Så selv om branchen allerede har ”reddet jorden” 
én gang (nedbragt brugen af ozon-nedbrydende gasser), er det tid til at gør det igen: 

HFC’erne skal nedfases! 
 
Verdensmålene er også vedkommende for Dansk Køl & Varme, når det kommer til 

emner som bæredygtige byer, økonomisk vækst, uddannelse og flere andre. 
 

Vi har udvalgt 3 verdensmål som vi vil fokusere på i første omgang for at være 
målrettede. 
 

Mål 4: Kvalitetsuddannelse 

FN skriver blandt andet om mål 4, at:  
 

Opnåelse af uddannelse af høj kvalitet for alle, bekræfter troen på, at 
uddannelse er en af de mest kraftfulde og gennemprøvede motorer for en 
bæredygtig udvikling. Dette mål skal sikre, at alle piger og drenge fuldfører 

en gratis primær- og sekundær skolegang inden 2030. Det sigter også mod 
at give lige adgang til erhvervsuddannelser samt fjerne kønsrelaterede og 

økonomiske uligheder med henblik på at opnå universel adgang til en 
videregående uddannelse af høj kvalitet.  

 

For Dansk Køl & Varme handler mål 4 om, at køleteknik er et fag med gode 

beskæftigelsesmuligheder og samtidig et fag, der har stor betydning i en 

bæredygtighedssammenhæng. Køleteknik er derfor et attraktivt uddannelsesmål for 

mange unge, og det skal Dansk Køl & Varme gøre sit til, at det bliver ved med at 

være. Samtidigt er det vigtigt, at uddannelse og efteruddannelse bidrager til 

branchens bæredygtighed ved at sikre, at kompetencer indenfor bæredygtighed er til 

stede i virksomhederne. 

Målsætning 1: Alle egnede elever skal have mulighed for at tage en 

kvalitetsuddannelse som køletekniker. Målsætningen er, at ingen skal gå i 

skolepraktik. 

Målsætning 2: Branchens kompetencer skal holdes ved lige og udvikles. Der skal 

være mindst ét årligt tilbud om efteruddannelse målrettet medlemsvirksomheder. 

Mål 13: Klimaindsats 

FN skriver blandt andet om mål 13: 
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Hvis den politisk vilje er til stede og den kombineres med en bred vifte af tekniske 
foranstaltninger, er det muligt at begrænse stigningen af den globale 

gennemsnitstemperatur til to grader over det før-industrielle niveau. Men det 
kræver en øjeblikkelig kollektiv indsats. 
 

For Dansk Køl & Varme er mål 13 et spørgsmål om at ændre kølebranchens hverdag 
så den på samme tid bliver bæredygtigt i forhold til klima og forretning. Grøn 

forretning skal gøres til en god forretning ved at have fokus på at nedbringe 
ressourceforbruget og ved at bruge bæredygtighed til at blive kundernes foretrukne 
samarbejdspart. Det handler også om at påvirke såvel medlemskredsen som 

omverdenen til at handle mere ansvarligt så udledningen af drivhusgasser 
nedbringes. 

 

Målsætning 1: Medlemsvirksomhedernes brug af HFC-gasser skal være reduceret 

med 50% i 2025 og 80% i 2030. 

Målsætning 2: Alle medlemsvirksomheder skal inden 2030 have de nødvendige 

certifikater for at kunne udføre bæredygtig køleteknik. 

 

Mål 17: Partnerskaber 

FN skriver blandt andet om mål 17: 

Verden i dag er tættere forbundet end nogensinde før. Bedre adgang til teknologi 

og viden er en vigtig måde at dele ideer og fremme innovation. 

For Dansk Køl & Varme handler partnerskaber om at etablere gensidigt forpligtigende 

samarbejder om fælles interesser, der passer med de verdensmål vi og vores partnere 

har valgt. Vi vil derfor søge partnerskaber, der understøtter mål 4 og mål 13. 

Målsætning 1: Gennem partnerskaber med virksomheder, organisationer og 

uddannelsesinstitutioner vil vi synliggøre og påvirke uddannelse og 

efteruddannelse med kvalitet indenfor køleteknik. Dansk Køl & Varme har et 

partnerskab med Ahlsell Danmark aps på dette punkt.  

Målsætning 2: Gennem partnerskaber om klimaindsats vil Dansk Køl & 

Varme arbejde på at påvirke virksomheder, organisationer, myndigheder og 

andre til at indarbejde bæredygtighed og klimahensyn i det daglige arbejde. 

Dansk Køl & Varme skal have mindst 1 partnerskab, der giver mulighed for 

en aktiv indsats på dette punkt. {Dansk Køl & Varme har et partnerskab med 

HJJ på dette punkt} 

Målsætning 3: Gennem partnerskaber med medlemmer i Dansk Køl & Varme vil 

vi sammen kunne nedbringe branchens co2 aftryk. Det skal gøres ved at fremme 

den klimarigtige løsning på mange køle og varmeopgaver. Dels ved en bedre 

installation, kølemiddelvalg og rådgivning omkring drift og service af de danske 

installationer. 

 


