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Agenda

Introduktion

Kommuner og verdensmålene Fremtidig fokuspunkter

• FN’s verdensmål • ASTRA plastic clean up

• Vi skal tænke globalt og handle lokalt • Plastik (1) - direktiv 2009/904

• Findings fra analysen • Fra Parisaftalen til science-based targets

• Partnerskaber for verdensmålene Råd

• Andre kommunale initiativer • Næste skridt 

• Kontaktoplysninger
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FN’s Verdensmål

People

Prosperity

Planet

Peace &
partnerships

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

#Verdensmål
#SustainableDevelopmentGoals
#SDGs
#GlobalGoals
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Vi skal tænke globalt
– og handle lokalt!

Kommuner Virksomheder

Andre aktører, såsom Kommunernes 
Landsforening, civilsamfundsorganisationer 

og interesseorganisationer. 

Kilde: sdu.dk
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Findings fra analysen

Flere kommuner satser på 
børneinddragelse, når det gælder om 
at skabe opmærksomhed på 
verdensmålene.

Større borgerinddragelse af 
kommunerne overordnet set. 

22 % af de udvalgte kommuner har 
fokus på bæredygtighed samt 
verdensmålene i sine indkøbs- og 
udbudspolitikker samt 
samarbejdskontrakter

Stigende partnerskaber mellem 
kommuner –  og her igennem et 
fokus på verdensmål nummer 17. 
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Partnerskaber for verdensmålene

Verdensmålene er bogstaveligt på agendaen på udvalgsmøder i en 
lang række virksomheder, kommuner og andre aktører. Ved at bygge 
broer mellem det offentlige arbejde, erhvervslivet og borgere i alle 
aldre, kan vi skabe en bæredygtighedskultur.
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Andre kommunale initiativer

Køge Kommune…
er involveret i kunstudstillingen ”Verdensmålene – 
Kender du dem?”

Skanderborg Kommune…
afholder Global Goals – en minifestival

Sønderborg Kommune…
har en lokal festival for verdensmålene

Aarhus Kommune…
har søsat Verdensrum – et fysisk formidlingscenter

Horsens Kommune…
afholder et ”Horsens Summit” om verdensmålene i 
fængslet i Horsens
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ASTRA plastic clean up

57.000
børn

”Plastforurening i naturen er en af vor tids største 
miljømæssige udfordringer” 
Kristian Syberg, talsmand for MarinePlastic og lektor ved institut 
for Naturvidenskab og Miljø ved Roskilde Universitet
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Formålet med direktivet er at 
forebygge og reducere 
plastprodukters miljøpåvirkning 
ved følgende:
• Forbud mod salg af bestemte 

éngangsprodukter lavet af 
plastik

• Opstiller krav til nationer 
vedrørende handlinger, der 
skal reducere brugen af 
madopbevaringer, produceret 
af plastik. 

Plastik (1) – direktiv 2019/904 

Vedtaget juni 2019 – træder i kraft juni 2021

Er alle disse produkter omfattet af 
direktivet?
• Plastikposer
• Fiskenet
• Balloner
• Vatpinde
• Hygiejneartikler
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• CO2 reduktion: 3,4 mil. 
tons

• Reduktion af miljøeeffekter: 
22 mia.Euro i 2030
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Fra Parisaftalen til science-based targets
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Formål: 
• Begrænsning af 

global 
opvarmning til 2

• Yderligere skridt 
mod sænkning til 
1,5 

• 634 virksomheder 
tager ”science 
based climate 
action”

• Herunder 120 
amerikanske

• 232 har fået 
godkendt targets

Hvem er med?
• Ørsted
• Novo Nordisk
• Vestas
• BAT 
• Wal-Mart
• Burberry
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Seks gode råd
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Selekter i verdensmålene

Handlingsplan og integration af verdensmålene

Tænk verdensmålene ind i den kommunale indkøbsmuskel

Borgerinddragelse

Byg videre på eksisterende politikker, processer og aktiviteter

Påvirk økosystemet - udnyt central rolle gennem partnerskaber
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Kontaktoplysninger

Line Berg Madsen

• Har en kandidatgrad i jura. 
Inden hun kom til PwC i 2018, har hun arbejdet både som 
inhouse konsulent og advokat i over seks år.

• Er specialist inden for compliance and third party trust 
due diligence. 

• Har stor indsigt i internationale og lokale problemstillinger 
inden for en bred vifte af fagområder, såsom:
– Anti-korruption
– Sanktioner
– Eksportkontrol
– Konfliktinteresser
– Whistleblower-ordninger 
– Etiske og bæredygtige tiltag. 
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Director i Risk Assurance,
T: 2960 4915
E: line.berg.madsen@pwc.com
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Succes skaber vi sammen …


