
BILAG 11

FN's Verdensmål - det evalueres hvert år med bestyrelsen, hvor langt vi er nået.

Supplerende indikator 

(yderligere målepunkter 

valgt af Vejle Spildevand)

Vejle Spildevands mål

Sikre er sundt liv for alle og 

fremme trivsel for alle 

aldersgrupper

3.9 Inden 2030 skal antallet af dødsfald 

og sygdomstilfælde som følge af 

udsættelse for farlige kemikalier 

samt luft-, vand- og jordforurening 

væsentligt reduceres.

3.9.2 Dødelighed som følge af urent vand, 

dårlige sanitære forhold og manglende 

hygiejne (WASH).

Danmarks Statistik vurderer 

dødeligheden til 0 % i DK.

Der udarbejdes en årlig rapport over 

alle overløb. 

Alle sygdomstilfælde blandt de 

ansatte registreres i Easy.

Mål 1. Ingen overløb direkte til 

Vejle Fjord i år 2030

Mål 2. Ingen sygdom blandt de 

ansatte pga. kontakt til spildevand

Sikre at alle har adgang til 

vand og sanitet, og at dette 

forvaltes bæredygtigt

6.2 Inden 2030 skal der opnås lige 

adgang til egnet sanitet og hygiejne 

for alle, og ordentlige toilet forhold 

for alle, med særlig opmærksomhed 

på kvinder og pigers behov, og på 

mennesker i sårbare situationer.

6.2.1 Andel af befolkning, der bruger sikkert 

forvaltede sanitetsfaciliteter, herunder 

håndvask faciliteter med sæbe og 

vand. 

Danmarks Statistik vurderer at 100 % 

har adgang til sanitetsfaciliteter.

Antal boliger i Vejle Kommune uden 

toiletter og håndvask. Antal boliger i 

kolonihaver (dvs. postadresse på 

lokaliteten), hvor der ikke er tilladt at 

have vand og toiletforsyning.

Det skal kortlægges, om der er 

indbyggere i Vejle Kommune, der 

ikke har adgang til toilet og 

håndvask. Hvis der er et problem, 

skal kommunen underrettes, da det 

er dem der har myndighedsrollen

6.3 Inden 2030 skal vandkvaliteten 

forbedres ved at reducere 

forurening, afskaffe affaldsdumping 

og minimere udslip af farlige 

kemikalier og materialer, og halvere 

andelen af ubehandlet spildevand og 

væsentligt øge genanvendelse og 

sikker genbrug globalt.

6.3.1 Andel af spildevand, der behandles 

sikkert. 

Danmarks Statistik vurderer, at 97 % af 

spildevand fra husholdninger og 

industri behandles sikkert (2019).

Antal overløbsbygværker og 

overløbsmængder. Der skal sondres 

mellem udledning af renset 

spildevand, behandlet og ubehandlet 

overløbsvand.    

       

Vi vil registrere mængden af den 

udbragte organiske gødning.      

Mål 1. Ingen overløb til søer (er 

opfyldt) 

Mål 2. Reduktion på 80 % af overløb 

fra 2020 til 2030 (for et "normalår"). 

Vore ambition er kun at udlede 

renset spildevand og positivt 

bidrage til balance i vandmiljøet

Mål 3. Vi vil undersøge mulighed for 

at efterbehandle den organiske 

gødning med pyrolyse i 2022

Sikre at alle har adgang til 

pålidelig, bæredygtig og 

moderne energi til en 

overkommelig pris

7.2 Inden 2030 skal andelen af 

vedvarende energi i det globale 

energimix øges væsentligt.

7.2.1 Andel af vedvarende energi i det 

samlede, endelige energiforbrug. 

Danmarks Statistik vurderer at 39,7 % 

af energiforbruget er dækket af 

vedvarende energi (2020)

Første CO2-regnskab udarbejdes i 

2022

I 2030 producerer vi mere energi 

end vi forbruger.

Vores ambition er at blive CO2-

neutrale 

Mål nr. med tekst Delmål nr. med tekst Indikator (målepunkt) fra 

Danmarks Statistik



Supplerende indikator 

(yderligere målepunkter 

valgt af Vejle Spildevand)

Vejle Spildevands målMål nr. med tekst Delmål nr. med tekst Indikator (målepunkt) fra 

Danmarks Statistik

Handle hurtigt for at 

bekæmpe 

klimaforandringer og deres 

konsekvenser

13.1 Modstandskraft og tilpasningsevne 

til klimarelaterede risici og 

naturkatastrofer i alle lande skal 

styrkes.

13.1.1 Antallet af døde, forsvundne og 

personer, som er berørt af katastrofe 

pr. 100.000 indbyggere. 

Danmarks Statistik vurderer, at 0 % er 

døde eller forsvundne på baggrund af 

en katastrofe.

Alle historiske data om 

oversvømmelser i Vejle skal 

registreres og der suppleres løbende 

med nye hændelser i 2022.

Vores ambition er understøtte Vejle 

Kommune på at imødegå effekten 

af klimaforandringerne 

Bevare og sikre bæredygtig 

brug af verdens have og 

deres ressourcer

14.1 Inden 2025 skal alle former for 

havforurening forhindres og 

væsentligt reduceres, især 

forurening forårsaget af 

landbaserede aktiviteter, herunder 

havaffald og forurening med 

næringsstoffer.

14.1.1 Indeks over kyst overgødskning 

(kysteutrofiering) og densiteten af 

flydende plastikaffald. 

Danmarks Statistik vurderer at 

overgødskningen målt som klorofyl a 

udgør 3,3 myG/l i fjorde og kystvande 

(2018). Der foreligger ikke tal for 

densiteten af flydende plastikaffald.

Vores andel af 

næringsstofbelastningen af Vejle 

Fjord opgøres hvert år. Vores andel 

opgøres i udledning fra behandlet 

spildevand, behandlet overløb og 

ubehandlet overløb.

Reduktion på 80 % af overløb fra 

2020 til 2030 (for et "normalår"). 

Vore ambition er kun at udlede 

renset spildevand og positivt 

bidrage til balance i vandmiljøet


