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FN´s verdensmål som afsæt for en forstærket 
klima- og energiindsats

Sorø Kommunes arbejde med verdensmålene

• FN’s verdensmål som overordnet ramme for Vision og Planstrategi 2022.

• 9 prioriterede verdensmål i denne byrådsperiode – nr. 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13 og 17.

• 4 lokale temaer - 19 mål og 28 indsatser – herunder fokus på omstilling til vedvarende energi, 
ansvarligt forbrug og på at arbejde hen i mod at blive CO2 neutral.

• Fremdrift på Vision 2022 drøftes politisk to gange årligt.

Politiske mål i forhold til en forstærket Klima- og energiindsats

• Vision2022: Fokus på omstilling til vedvarende energi, ansvarligt forbrug og på at arbejde hen i mod at 
blive CO2 neutral. 

• Konkret mål: Passe på ressourcerne og inspirere til ansvarligt forbrug og effektiv ressourceudnyttelse.

• Budgetaftale 2020: Tilslutning til den ambitiøse nationale klimamålsætning om en 70 % CO2

reduktion i 2030, og bruge dette som afsæt for at styrke arbejdet med energieffektiviseringer

i Sorø Kommune.  Finansieringen hertil afventer regeringens udspil



Forstærket klima- og energiindsats
Grøn omstilling i Sorø Kommune

Kommuneplanrevision 2019 

• Vision 2022/verdensmålene er indarbejdet i kommuneplanens hovedstruktur. 

• Verdensmålene er indarbejdet i de to retningslinjetemaer, der har mest direkte tilknytning til de 9 
prioriterede verdensmål, de er henholdsvis:
– Retningslinjetemaet Byformål – med tilknytning til verdensmål 11: ”Bæredygtige byer og lokalsamfund” (som 

handler om at skabe inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige byer og lokalsamfund)

– Retningslinjetemaet Klimatilpasning – med tilknytning til verdensmål 13: ”Klimaindsats” (som handler om at handle 
hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser)

• Kortlagt rammeområder med risiko for oversvømmelse. 

• Nye retningslinjer for solcelle og solfangeranlæg.

Budget 2020: 
• Tilslutning til regeringens ambitiøse nationale klimamålsætning om en 70 % CO2 reduktion 

i 2030, som afsæt for at styrke arbejdet med energieffektiviseringer i Sorø Kommune.  
Finansieringen hertil afventer regeringens udspil. 

• Samarbejdsaftale med Aalborg Universitet om fondansøgning med fokus på bæredygtig 
vækst i erhvervslivet. 

• Partnerskab med UNESCO om fortsat udvikling af samarbejdet mellem uddannelse og 
erhvervsliv med henblik på at fremme den grønne omstilling. 

• Revision af indkøbspolitikken, med forslag om - i forlængelse af klimalov, yderligere 
retningslinjer og proces for grønne indkøb i Sorø Kommune.



Fortsat forstærket klima- og energiindsats

Øvrig indsats:

• Ejendomsstrategi: Færre men bedre m2 

• ESCO: Energioptimeret for ca. 80 mio. kr. i 2/3 af de kommunale bygninger

• Energioptimering af kommunale bygninger: Energipuljen 2018-21

• Nyt fjernvarmeværk/Tangagervej

• Affaldssortering

• LED lys i haller, ukrudtsdamper, Vild med vilje mv. 



Perspektiver
Erhvervsvinkel  

• Juni 2019: Erhvervsmagasin med fokus på verdensmålene, forprojekt om udvikling af bæredygtige 
forretningsmodeller.

• December 2019: Praksisnært kursus – hvilke verdensmål giver det mest værdi for din virksomhed at 
arbejde med? 

Borgervinkel

• 2018: To velbesøgte borgermøder i forbindelse med udarbejdelse af Vision 2022.

• 2019: Deltagelse i Danmark for Målene.

• August 2019: Afholdelse af Folkemøde Sorø.

Ejerperspektiv

• Partnerskabsaftale med Sorø Forsyning og Sorø Fjernvarme er på trapperne med tilknytning til 
verdensmålene. 

• Løbende dialog med Affald Plus med fokus på verdensmålene.

Deling af erfaringer nationalt/internationalt

• Internationalt: Konference på Malta oktober 2019 . Erhvervschef deltog med et oplæg 
om arbejdet med verdensmålene i Sorø Kommune. 

• Nationalt: 

– Deltog  med event på Folkemøde Bornholm: FN-målene i et erhvervsperspektiv.

– Oplæg på Cowi-konference februar 2019. 


