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Hvorfor skal vi arbejde med verdensmålene i køle- og 
varmepumpebranchen? 

 
 En opfordring fra formanden 

”Hvorfor skal jeg beskæftige mig med verdensmålene? Jeg har rigeligt at 
gøre med at sætte mine egne strategiske udviklingsmål, min virksomhed 
er økonomisk presset, og mine medarbejdere vil have mere i løn. 
Verdensmålene må nogle andre tage sig af.”  

Kan du genkende den tanke, vil jeg alligevel opfordre dig til at læse og 
overveje denne guide. Måske finder du ud af, at verdensmålene faktisk 
kan være med til at sikre fremtiden for din virksomhed.    

Seriøse produktionsvirksomheder arbejder i dag med tre ”scopes” eller 
indsatsområder inden for bæredygtighed. Indsatsområde nummer et 
handler om indkøb, der medgår i virksomhedens produktion. Her kan 
virksomheden stille krav til eller vælge leverandører ud fra mål som f.eks. 
klimaaftryk. Indsatsområde nummer to handler om interne processer i 
virksomheden f.eks. energiforbrug og affaldshåndtering. Indsatsområde 
nummer tre – her bliver det interessant for en kølevirksomhed – er, når en 
virksomhed ønsker at investere i f.eks. køleanlæg, lovpligtige eftersyn og 
service hos virksomheder, der har en klar bæredygtighedsstrategi.  

Som jeg ser det har vi kun set toppen af isbjerget. Frem mod 2030 får 
mange af vores gode kunder en bæredygtighedsprofil, så du kan med 
fordel bruge denne opfordring til at komme foran og sikre dig selv og 
dine ansatte på fremtidens marked.” 

Her skal vi som branche være klar til at levere ydelser, produkter og 
strategier for bæredygtighed, og vi kan ligeså godt komme i gang med 
det samme.  
 

- Christian Ildor, Formand for Dansk Køl & Varme. 
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Hvad er verdensmålene? 

I 2015 udvalgte FN 17 verdensmål for en mere bæredygtig fremtid for verden. De 

17 verdensmål har i alt 169 delmål og forpligter de 193 EU-lande til at arbejde 

med at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god 

uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig 

økonomisk vækst. Målene fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed 

og stærke institutioner og på at styrke internationale partnerskaber. Før det er 

muligt for Danmark at leve op til disse forpligtelser er det vigtigt, at alle danske 

virksomheder gør deres for at opfylde kravene.  

De 17 mål indebærer altså 17 forskellige områder, hvor det er muligt for en 

virksomhed at gøre en forskel – på en større eller mindre skala.  

Du kan se målene i billedet nedenfor, eller du kan læse mere om dem på 

hjemmesiden her: www.verdensmaalene.dk. 

 

  

 

http://www.verdensmaalene.dk/
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Sådan kommer jeres virksomhed til at bruge 
verdensmålene  
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1) Overvej: Hvordan kan verdensmålene hjælpe min 

virksomhed? 

Verdensmålene kan blandt andet hjælpe på denne måde: 

- Få bedre adgang til kvalificeret arbejdskraft.  

- Brug klimavenlige løsninger til at signalere kvalitet og ekspertise overfor 

jeres kunder. 

- Vær konkurrencedygtig overfor kunder, der stiller krav til bæredygtighed. 

 

Det er dog kun eksempler, og der kan være flere andre gevinster for jeres 

virksomhed, som I kan finde frem til under arbejdet med 

verdensmålene.  

 

Få bedre adgang til kvalificeret arbejdskraft  

Uddannelse er en helt central del af kølebranchen, og det er 

det også i FN’s verdensmål. Her kaldes det kvalitetsuddannelse og 

handler om at sikre uddannelse med høj kvalitet til alle verdens 

borgere. Indenfor kølebranchen kan det mere specifikt handle om 

at skabe de bedst mulige vilkår for uddannelsen af køleteknikere.  

 

Ved at tage lærlinge eller tilbyde virksomhedsansatte efteruddannelse bidrager 

din virksomhed til uddannelsen af køleteknikere, der i sidste ende bidrager til 

mere og bedre kvalificeret arbejdskraft. 

Det hjælper både branchen - og din 

virksomhed - til at stå stærkere.  

 

Mange af de mål, som indgår i 

verdensmålene, får desuden stigende 

opmærksomhed i offentligheden og 

påvirker mange menneskers valg.  

Første trin: Overvej 

Eksempel fra et medlem 

Hos JK A/S har de lagt en strategi for 
Verdensmål nr. 7: ”Bæredygtig Energi”. For dem 
har implementeringen af verdensmålene faktisk 
betydet, at en ansat valgte virksomheden frem 
for andre tilbud. 

”En af grundene til, at jeg sagde ’ja’ til at 
arbejde hos JK A/S var, at de arbejder med 
verdensmålene. Jeg var selv ansat i en større 
virksomhed med fokus på bæredygtighed, og 
det havde overbevist mig om, hvor vigtigt det 
er” 

 – Lise Borre, udviklingsansvarlig og 
planlægningskoordinator i JK A/S 

Klik her: Læs om JK A/S brug af verdensmålene 

 

 

https://koeleteknik.dk/media/1677/eksempler-paa-brug-af-verdensmaalene-i-en-medlemsvirksomhed.pdf
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Virksomhedens holdninger og handlinger i forhold til for eksempel miljø, 

ligestilling og lokalmiljøet kan have betydning for, om virksomheden bliver 

opfattet som et godt sted at arbejde. Det er blandt andet vigtigt for at tiltrække 

eller fastholde medarbejdere, som du kan læse om i eksemplet fra medlemmet 

JK A/S i den blå boks på forrige side. 

     

Brug klimavenlige løsninger til at signalere kvalitet og ekspertise overfor 

jeres kunder.  

EU nedfaser brugen af HFC-kølemidler i alle 

EU-lande, og alene af den årsag skal en større 

del af fremtidens køle- og varmepumpeanlæg 

være med naturlige kølemidler eller lav-GWP-

kølemidler. Især de naturlige kølemidler 

kræver særlig ekspertise og ved at gøre jeres 

arbejde med de naturlige kølemidler til en del 

af jeres brug af verdensmålene, viser I kunden, 

at I har ekspertisen.  

 

Nye løsninger for kunden kan samtidig være en god anledning til vise løsninger 

med kvalitet, som I kan skille jer ud på.  

 

Hvis jeres virksomhed i dag har flest kunder, der benytter HFC-anlæg, er det en 

naturlig overvejelse, om det bliver nemt eller svært at få kunderne med på at 

skifte til naturlige kølemidler. Her er prisen nogle gange en udfordring idet 

priserne på komponenter til anlæg med naturlige kølemidler er højere. Men 

priserne er allerede faldet i løbet af de seneste år, og det gør de i takt med at 

markedet bliver større. Jo flere, der vil købe de grønne løsninger, jo lavere bliver 

gennemsnitsomkostningerne. Ved at arbejde på dette mål, kan jeres 

virksomhed altså være med til at gøre de klimavenlige køle- og 

varmepumpeanlæg til en bedre forretning. 
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Vær konkurrencedygtig overfor kunder, der stiller krav til bæredygtighed 

Kølebranchen befinder sig i en tid, hvor der er stort fokus på bæredygtighed og 

klimavenlige løsninger. For at opretholde jeres konkurrencedygtighed er det 

derfor vigtigt, at I sender et signal til omverdenen om, at I arbejder med de nye 

tanker og arbejder mod en mere bæredygtig branche.  

Flere og flere danske virksomheder har valgt at tilslutte sig det såkaldte CSR-

kompas, der beskriver hvilke krav virksomheder bør stille til deres leverandørers 

fokus på bæredygtighed. Derfor er det også blevet mere og mere udpræget, at 

danske virksomheder og kunder i den offentlige sektor sætter krav om fokus på 

klimavenlige løsninger og bæredygtighed fra deres leverandører.  

Læs om kompasset her 

 

Også flere private virksomheder stiller krav til deres leverandører, blandt andet 

skriver virksomheden Arla:  

” Vi forventer af vores leverandører og andre forretningspartnere i 

forsyningskæden, at de forstærker deres indsats på miljøområdet og 

bidrager til opfyldelsen af vores miljø- og klimamål” Læs om kravene her 

Første trin: Overvej 

 

Eksempel: Helsingør kommune stræber efter at: 

• Købe produkter, der er miljømærkede 

• Købe energieffektive produkter 

• Opnå mindst mulig belastning for miljø og klima 

• Vælge produkter, der kan genbruges/genanvendes og produkter, 

hvor der er tænkt på, hvordan affaldsmængden bliver mindst 

mulig 

• Vælge leverandører, som arbejder med miljøledelse 

Læs om Helsingør Kommunes krav til leverandører her 

 

https://www.csrkompasset.dk/fns-global-compact
https://www.arla.com/globalassets/arla-global/company---overview/responsibility/code-of-conduct/arla_code_of_conduct_2015_dk_single.pdf
https://www.helsingor.dk/erhverv/leverandoer-til-kommunen/bliv-leverandoer-til-helsingoer-kommune/
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Da køle- og varmepumpefirmaer er en 

del af forsyningskæden for Arla og andre 

kunder, bliver det altså mere og mere 

nødvendigt at vise, at I arbejder med FN’s 

verdensmål.  

 

Når virksomheden har valgt nogle verdensmål og viser 

dem frem, er det et signal til omverdenen om, at I: 

• har taget stilling til den påvirkning jeres firma har på omverdenen. 

• er ressourcebevidste. 

• har prioriteret de områder, hvor I bedst kan gøre en forskel. 

• gerne vil indgå samarbejder med udgangspunkt i verdensmålene. 

 

Men hvilke verdensmål skal jeres virksomhed beskæftige sig med? Det 

handler næste afsnit af vejledningen om. 

  

 
Første trin: Overvej 
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Prioritering og udvælgelse af verdensmål: 

For at kunne bruge verdensmålene i den daglige drift af jeres virksomhed, er 

det nødvendigt, at I sætter jer ind i, hvad målene indebærer. I kan læse om FN’s 

verdensmål på hjemmesiden: www.verdensmaalene.dk.  

Prioriteringen og udvælgelsen af de forskellige 

verdensmål til netop jeres firma kan variere meget 

fra andre virksomheder. Nogle virksomheder er i 

stand til at gøre mere end andre. Det vigtigste 

er, at I udvælger nogle verdensmål, som er 

realistiske for jeres virksomhed og 

medarbejdere. Måske skal der nogle helt nye 

tiltag til, eller måske udfører I allerede arbejde, der 

udfylder verdensmålene og mangler bare at skrive 

det ned og vise det frem.  

De gode råd om at komme i gang med verdensmålene: 

1) Læs verdensmålene og sæt realistiske mål. Det er bedre at sætte sig 

små, realistiske mål end at stræbe efter skyerne. Sørg derfor altid for at 

sætte mål, som jeres virksomhed kan opnå, uden at det kræver meget 

besvær.   

2) Sæt hellere konkrete mål end ønsketænkning. Dels vil kunderne 

kunne gennemskue, hvis I sætter urealistiske mål, og dels er det også 

kun med konkrete mål, at verdensmålene kan gøre en forskel. 

3) Overvej om noget af det, I gør i forvejen nemt kan forbedres i forhold til 

verdensmålene, eller om I faktisk allerede har nogle strategier, der kan 

oversættes til verdensmålene. 

4) Sørg for at kommunikere omkring verdensmålene. Både internt i 

virksomheden, så alle medarbejdere er med på tankerne bag 

forandringerne, og eksternt, så kunder og omverden kan se, at I 

arbejder med bæredygtighed. 

Første trin: Overvej 

 

http://www.verdensmaalene.dk/
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2) Sæt mål: Dansk Køl & Varmes egne målsætninger og 

forslag til din virksomhed 

Når I har gjort jer overvejelserne og har udvalgt de mål, I vil satse på, er det tid til 

at beskrive dem.  Beskriv, hvad I vil gøre under det enkelte mål og konkretisér 

hvert mål i form af målsætninger.  

Hvis det er svært for jer at gennemskue, hvordan I konkret kan arbejde med 

verdensmålene, så kan I  finde inspiration i Dansk Køl & Varmes fokus. Dansk Køl 

& Varme har valgt at fokusere på 3 verdensmål: (4) Kvalitetsuddannelse, (13) 

Klimaindsats og (17) Partnerskaber – og forklarer i det følgende dokument, 

hvordan du kan bruge netop disse verdensmål i din virksomhed.  

Verdensmålene er udvalgt med et fokus på at kunne sætte konkrete 

målsætninger og have branchens interesser i hovedsædet.  

Ved at arbejde med de følgende 3 verdensmål har din virksomhed altså 

muligheden for både at have en positiv indflydelse på jeres egen virksomhed og 

branchen som helhed. 

Eksempel 1) Kvalitetsuddannelse:  

Hvad handler det om?  

FN skriver: Opnåelse af uddannelse af høj 

kvalitet for alle, bekræfter troen på, at 

uddannelse er en af de mest kraftfulde 

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. Læs mere 

Andet trin: Sæt mål 

https://www.verdensmaalene.dk/maal/4
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For Dansk Køl & Varme handler mål 4 om, at køleteknik er et fag med gode 

beskæftigelsesmuligheder, god løn, fokus på teknik og samtidig et fag, der har 

stor betydning i en bæredygtighedssammenhæng. Køleteknik er derfor et 

attraktivt uddannelsesmål for mange unge, og det bør alle medlemmerne gøre 

deres 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. 

Hvordan kan det hjælpe branchen og din virksomhed? 

Ved at arbejde med dette verdensmål, er det muligt at styrke kølebranchen ved 

at få flere lærlinge i uddannelse, ved at stræbe efter en uddannelse, hvor ingen 

lærlinge skal i skolepraktik og ved at sikre kvaliteten af efteruddannelse for 

køleteknikere. På den måde sikres branchens og din virksomheds fremtid både 

i form af sikkert arbejde og fremtidige generationer af køleteknikere.  

  

Andet trin: Sæt mål 
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Inspiration: Eksempler på målsætninger til jeres virksomhed:  

 

Sådan kunne formuleringen af jeres mål og målsætninger til mål 4 lyde:  

 

Mål 1): Vi påtager os at være en af de virksomheder, der bidrager til at 

uddanne fremtidens køleteknikere. 

Konkret målsætning: Vi skal altid have mindst én/to/x igangværende 

uddannelsesaftale(r) med (en) lærlinge. 

 

Mål 2): Uddannelse har stor værdi for såvel den enkelte som vores virksomhed. 

Konkret målsætning: Alle i virksomheden skal have tilbud om relevant 

efteruddannelse mindst hvert 5. år. 

 

Mål 3): Forskellighed kan være en styrke, og der er intet som hindrer, at 

kvinder kan være køleteknikere, selvom det desværre er en sjældenhed.  

Konkret målsætning: I løbet af 5 år vil vi ansætte vores første kvindelige 

køletekniker. 

  

Andet trin: Sæt mål 
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Eksempel 2) Klimaindsats: 

Hvad handler det om?  

FN skriver: Hvis den politiske 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. Læs mere 

 

Klimaindsatsen handler om at ændre kølebranchens hverdag, så hverdagen 

både bliver bæredygtig for 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. 

 

Hvordan kan det hjælpe branchen? 

Ved at medlemsvirksomhederne tilslutter sig de bæredygtige verdensmål, vil 

de samtidig styrke Dansk Køl & Varme som brancheforening med fokus på 

klima, kvalitet og lovligt arbejde. Ved at styrke brancheforeningen, styrkes 

Dansk Køl & Varmes stemme og dermed indflydelse på markedet. Hvis din 

virksomhed tilslutter sig verdensmålene kommer branchen altså til at stå 

stærkere.  

Hvordan gavner det din virksomhed? 

At gøre en indsats for det bæredygtige marked vil gøre virksomheden til en del 

af den grønne branche, der gradvist vinder ind på markedet. At kunne fremvise 

en grøn profil vil sende et positivt signal til omverdenen og vil gøre det muligt 

for virksomheden at kunne konkurrere om kunder, der stiller krav til 

bæredygtighed. 

Andet trin: Sæt mål 

 

https://www.verdensmaalene.dk/maal/13
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Inspiration: Eksempler på målsætninger til jeres virksomhed:  

 

Sådan kunne formuleringen af jeres mål og målsætninger til mål 13 lyde:  

 

Mål 1) Vi vil bidrage til at nedbringe mængden af drivhusgasser ved at 
anbefale og vejlede vores kunder til at vælge klimavenlige løsninger.  

 

Konkret målsætning 1): Ved alle nye installationer og eftersyn vil vi afmærke 
vores kunders anlæg med den reelle GWP-værdi, så kunden gøres opmærksom 
på den potentielle klimabelastning for det enkelte anlæg.  

 

Konkret målsætning 2) Alle anlæg som mangler kølemiddel ved eftersyn eller 
service, svarende til 75% omlægges til lavest mulige GWP-holdige kølemiddel. 
Kunden gøres opmærksom på CO2-besparelsen. 
 
 
Konkret målsætning 3) Ved eftersyn vil alle kunder med et anlæg med en 
GWP-værdi over 40.000 blive tilbudt en ombygning af anlægget til et anlæg 
med lavere GWP.  
 

Mål 2): Vores ressourceforbrug skal reduceres til gavn for klimaet og 
virksomheden  

 

Konkret målsætning 1): I 2025 skal forbruget af fossile brændstoffer til vores 
servicebiler være reduceret med 80%. 

 

Konkret målsætning 2): Affald fra produkter, komponenter og emballage med 
videre skal som udgangspunkt genbruges og kun kasseres, hvis det ikke kan 
genbruges.  

  

 

Andet trin: Sæt mål 
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Eksempel 3) Partnerskaber for handling: 

Hvad handler det om?  

FN skriver: 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.  Læs mere 

Partnerskaberne handler om at etablere 

gensidigt forpligtigende samarbejder om fælles 

interesser, der passer med de verdensmål 

virksomheden og dens partnere har valgt. Det handler derfor om at søge 

partnerskaber, der understøtter de verdensmål, som virksomheden har sat.  

Hvordan kan det hjælpe branchen? 

Partnerskaber med virksomheder, organisationer og 

uddannelsesinstitutioner kan synliggøre og påvirke uddannelse og 

efteruddannelse med kvalitet indenfor køleteknik. Partnerskaber kan også 

skabe øget fokus på branchens indsats for bæredygtighed og 

klimahensyn. Branchens stemme på markedet kan altså styrkes gennem 

gode partnerskaber.   

Hvordan gavner det jeres virksomhed?  

En styrket branche giver også den enkelte medlemsvirksomhed mere 

indflydelse. Derfor vil samarbejde indenfor branchen og virksomheder imellem 

kunne gavne jeres virksomhed til at styrke jeres betydning og stemme på 

markedet. Godt samarbejde kan øge jeres indflydelse på branchens fremtid.  

 

 

  

  

Andet trin: Sæt mål 

 

https://www.verdensmaalene.dk/maal/17
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Inspiration: Eksempler på målsætninger til jeres virksomhed 

 

Sådan kunne formuleringen af jeres mål og målsætninger til mål 17 lyde:  

 

Mål 1): Virksomheden vil være en del af idéudveksling og innovation i 

samarbejde med andre. 

Konkret målsætning: Vi deltager i ERFA-møderne for at udveksle idéer og 

problemløsninger 

 

Mål 2): Vores virksomhed skal være så digital som muligt 

Konkret målsætning: Vi skal finde en samarbejdspart, der kan digitalisere 

vores virksomhed (øge brugen af IT). 

 

Mål 3): Produktudvikling og innovation er vigtigt og spændende for os. 

Konkret målsætning: Vi vil finde en samarbejdspart indenfor 

vidensinstitutioner, erhvervsudvikling eller organisationer, der vil være med til 

at tænke i nye løsninger. 

  

Andet trin: Sæt mål 

 

Måske er det nogle andre mål, der er mest interessante for jer?  

Her er nogle forslag til overvejelse af andre mål: 

• Mål 5 - Ligestilling af køn: Har vi fokus på ligestilling i vores 
virksomhed? 

• Mål 6 - Rent vand: Har vi fokus på at undgå udslip af skadelige 
kemikalier?  

• Mål 7 - Bæredygtig energi: Hvor arbejder vi med at forbedre 
udnyttelsen af energi? 

• Mål 9 - Industriel innovation: Hvor er vi med til at omstille 
industrien til en mere miljøvenlig produktion?  

• Mål 11 - bæredygtige byer: Hvordan kan vi være med til at 
nedbringe mængden af affald? 
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3) Kommunikér: Brug Verdensmålene  

Selvom I måske ikke oplever, at jeres kunder efterspørger de bæredygtige 

løsninger lige nu, så vil det gradvist blive vigtigere. Især som leverandør til store 

kunder og til det offentlige, kan I allerede i dag blive mødt med krav til jeres 

virksomheds bæredygtighed og sociale ansvar. Men efterhånden vil mange 

store og små virksomheder samt forbrugerne følge med og stille de samme 

krav, som er vist med eksempler på side 7.   

Derfor er det vigtigt for jeres virksomhed at kommunikere om jeres arbejde 

med bæredygtighed. Skriv jeres målsætninger indenfor verdensmålene ned, så 

I er klar til at præsentere dem for kunder, der stiller krav om bæredygtighed. 

For at gøre denne kommunikation lettere, har Dansk Køl & Varme udarbejdet to 

skabeloner, som kan hjælpe jeres virksomhed med at sætte konkrete mål 

omkring FN’s Verdensmål. Skabelonerne kan for eksempel lægges på jeres 

hjemmeside og hænges op i jeres virksomhed, så I kan vise omverdenen, at 

jeres virksomhed arbejder aktivt med verdensmålene.  

Den ene skabelon er beregnet på, at I selv udvælger nogle mål og 

målsætninger. Med den anden skabelon tilslutter virksomheden sig de 

verdensmål som Dansk Køl & Varme har valgt og virksomheden kan vælge 

hvilke af målsætningerne den vil følge. 

 

  

Tredje trin: Kommunikér 
KKommunikérKommuni
kér 
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Skabelon 1) Skriv jeres egne målsætninger for at opfylde 
FN’s verdensmål 
 

 

Denne skabelon er udarbejdet med det formål, at din 

virksomhed kan udfylde de blanke felter med jeres egne 

mål for at opfylde FN’s Verdensmål. På den måde kan 

jeres virksomhed vælge så mange mål, som I finder 

realistiske og opnåelige for jer og jeres daglige drift, og 

formulere dem på jeres egen måde.   

Dokumentet kan udfyldes og rettes til og kan derefter printes ud og hænges op 

i jeres lokaler og lægges på jeres hjemmeside, så I viser omverdenen og jeres 

kunder, at I arbejder med FN’s verdensmål.  

Dokumentet findes som word-dokument på Dansk Køl & Varmes 

hjemmeside.  

  

Tredje trin: Kommunikér 
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Målsætninger for at opfylde FN’s verdensmål 
 

[Skriv virksomhedens navn her] har valgt at sætte fokus på FN’s verdensmål og 
styrer mod en mere bæredygtig fremtid for branchen ved følgende 
målsætninger.  

Verdensmål [Indsæt nummer] Virksomheden vil gerne sætte fokus på [skriv 
fokuspunkt fx uddannelse] ved at lave en målrettet indsats på 
verdensmålsområdet [fx Kvalitetsuddannelse]. Vi sætter fokus på dette 
verdensmål ved at følge disse målsætninger: 

Målsætning [Skriv jeres målsætning her] 

Målsætning_____________ 

Målsætning_____________  

Verdensmål ___) Virksomheden vil gerne sætte fokus på ____ ved at lave en 
målrettet indsats på verdensmålsområdet ____. Vi sætter fokus på dette 
verdensmål ved at følge disse målsætninger: 

Målsætning_____________ 

Målsætning_____________ 

Målsætning_____________  

Verdensmål ___) Virksomheden vil gerne sætte fokus på ____ ved at lave en 
målrettet indsats på verdensmålsområdet ____. Vi sætter fokus på dette 
verdensmål ved at følge disse målsætninger: 

Målsætning_____________ 

Målsætning_____________ 

Målsætning_____________  

Verdensmål ___) Virksomheden vil gerne sætte fokus på ____ ved at lave en 
målrettet indsats på verdensmålsområdet ____. Vi sætter fokus på dette 
verdensmål ved at følge disse målsætninger: 

Målsætning_____________ 

Målsætning_____________ 

Målsætning_____________  

Tredje trin: Kommunikér 
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Skabelon 2: Vælg mellem konkrete målsætninger for 

verdensmål 4, 13 og 17:  
 

Følgende skabelon er udformet med det formål, at 

jeres virksomhed kan opnå den nemmest mulige måde 

at indarbejde konkrete verdensmål i jeres daglige drift. 

Det tager udgangspunkt i, at I vælger de samme 

verdensmål som Dansk Køl & Varme, nemlig nummer 4, 13 og 17. 

Dokumentet er lavet til, at jeres virksomhed enten kan printe det og udfylde det 

med skriveredskaber i hånden, eller I kan udfylde dokumentet på computer.  

I skabelonen kan I selv slette og tilføje målsætninger, så dokumentet bliver 

tilpasset de mål, som I finder realistiske ift. jeres dagligdag i virksomheden.    

Dokumentet kan herefter udskrives og hænges op i jeres lokaler, og det kan 

indsættes på jeres hjemmeside for at vise omverdenen og jeres kunder, at I er 

med til at arbejde mod en mere bæredygtig kølebranche.   

Hvis I ønsker at skrive jeres helt eget dokument, kan I finde skabelonen ’Skriv 

jeres egne målsætninger for at opfylde FN’s verdensmål.docs’ på Dansk Køl & 

Varmes hjemmeside.  

 

Dokumentet findes som Word-format på Dansk Køl & Varmes hjemmeside.  

 

  

Tredje trin: Kommunikér 
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Målsætninger for at opfylde FN’s verdensmål 
(Indsæt virksomhedsnavn) har valgt at sætte fokus på FN’s verdensmål og 

styrer mod en mere bæredygtig fremtid for branchen ved følgende 

målsætninger.  

Verdensmål 4) Kvalitetsuddannelse. Virksomheden har fokus på at alle 

mennesker bør have mulighed for opnå en uddannelse af høj kvalitet. Derfor 

sigter virksomheden mod en højere rate af erhvervsuddannelser indenfor 

branchen, og for derudover at gøre vilkårene mere ligelige mellem kvinder og 

mænd.  

Der stræbes derfor efter, at alle egnede elever skal have mulighed for at tage 

en kvalitetsuddannelse som køleteknikker. Derfor skal det undgås at bruge 

skolepraktik. Derudover skal branchens kompetencer holdes ved lige, det sker 

ved kontinuerlige efteruddannelser af høj kvalitet.   

For at opretholde dette har virksomheden følgende målsætninger: 

  

Målsætning 1): Virksomheden skal altid have mindst én lærling under 

uddannelse.  

Målsætning 2): Alle i virksomheden skal have tilbud om relevant 

efteruddannelse mindst hvert 5. år.  

Målsætning 3): Virksomheden vil stræbe efter at øge andelen af kvinder i 

branchen, ved bl.a. at tage flere kvindelige lærlinge og ansætte kvindelige 

køleteknikere.  

Verdensmål 13) Klimaindsats Virksomheden har fokus på at skabe en 

bæredygtig og klimavenlig fremtid for kølebranchen, der sammen med en 

fælles politisk indsats skal bidrage til at stoppe forøgelsen af den globale 

opvarmning.  

Tredje trin: Kommunikér 
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Derfor stræber virksomheden efter at nedbringe brugen af HFC-gasser i 

hverdagen. Der stræbes derudover efter at øge fokusset på nødvendige 

certifikater for bæredygtig køleteknik, samt at øge den generelle 

klimavenlighed i virksomheden og nedsætte mængden af drivhusgasser.  

For at opretholde dette fokus har virksomheden følgende målsætninger:    

Målsætning 1): Inden 2025 vil vi ved ethvert tilbud på en opgave om et nyt 

anlæg - eller service på et anlæg - med HFC-kølemidler, også tilbyde en 

alternativ løsning med naturlige kølemidler. 

Målsætning 2): I 2025 skal forbruget af fossile brændstoffer til vores servicebiler 

være reduceret med ___%. 

Målsætning 3): Affald fra produkter, komponenter og emballage med videre 

skal som udgangspunkt genbruges og kun kasseres, hvis det ikke kan 

genbruges. 

Verdensmål 17) Partnerskaber for handlinger Virksomheden stræber 

efter at etablere et gensidigt forpligtende samarbejde med vores partnere, der 

tilgodeser de fælles interesser. Derfor vil virksomheden bestræbe sig efter at 

finde partnerskaber, der understøtter verdensmål 4 og 13. Derfor vil 

virksomheden deltage aktivt i idéudvikling og innovation med partnere.  

For at opretholde dette fokus, har virksomheden følgende målsætninger:  

Målsætning: Virksomheden vil deltage i ERFA-møder for at udveksle idéer og 

erfaringer med partnere.  

Målsætning: Virksomheden vil finde en samarbejdspartner, der kan hjælpe 

med at digitalisere virksomheden.  

Målsætning: Virksomheden vil finde en samarbejdspartner indenfor 

vidensinstitutioner, erhvervsudvikling eller organisationer, der vil være med til 

at tænke i nye løsninger.    

  

Tredje trin: Kommunikér 

 



 

23 
 

 

Brug grafik fra FN’s Verdensmål på din hjemmeside 

Hvis du vil vise din virksomheds grønne omstilling 

og tankegang på din hjemmeside, så kan du 

anvende forskellig grafik om verdensmålene 

fx til at visualisere, hvilke verdensmål din 

virksomhed arbejder med.  

Find grafikken og download den gratis 

eller bestil grafisk materiale som plakater 

eller postkort her. 

 

 

Del jeres verdensmål med Dansk Køl & Varme  

Dansk Køl & Varme vil meget gerne modtage jeres bud på brugen af 

verdensmålene, så de kan blive til hjælp og inspiration til andre medlemmer.  

Send derfor gerne jeres verdensmål til Dansk Køl & Varme.  

Det samme gælder, hvis I har spørgsmål, forslag til forbedringer af guiden eller 

kommentarer.  

Skriv til os på info@koeleteknik.dk.til  

Held og lykke med jeres brug af verdensmålene!  

 

 

 

Tredje trin: Kommunikér 

 

https://www.verdensmaalene.dk/kommunikationsmateriale
mailto:info@koeleteknik.dk.til

