
RELEVANTE DELMÅL I UDDRAG:

Delmål 9.4: Inden 2030 skal infrastrukturen opgraderes og industrier retrofittes for at gøre dem bæredygtige, med mere effektiv udnyttelse af ressourcer og øget 

brug af rene og miljøvenlige teknologier og industrielle processer. Alle lande skal handle ud fra deres respektive kapacitet.

Delmål 11.b: Inden 2020 skal der ske en betydelig stigning i antallet af byer og bosættelser, der vedtager og gennemfører integrerede politikker og planer, der 

stræber mod inklusion, ressourceeffektivitet, modvirkning og tilpasning til klimaændringer, modstandsdygtighed over for katastrofer, og som udvikler og 

gennemfører helhedsorienteret katastrofe- risikostyring på alle niveauer, i overensstemmelse med Sendai-rammen for Katastrofe- og Risikoforebyggelse (Sendai

Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030).

Delmål 11.6: Inden 2030 skal den negative miljøbelastning pr. indbygger reduceres, herunder ved at lægge særlig vægt på luftkvalitet og på husholdnings- og 

anden affaldsforvaltning.

Delmål 12.4: Inden 2020 skal der opnås en miljømæssig forsvarlig håndtering af kemikalier og affald i hele deres livscyklus, i overensstemmelse med de aftalte 

internationale rammer, og udledning til luft, vand og jord skal væsentligt reduceres for at minimere negative indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet.

Delmål 12.5: Inden 2030 skal affaldsgenereringen væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.

Delmål 13.1: Modstandskraft og tilpasningsevne til klimarelaterede risici og naturkatastrofer i alle lande skal styrkes. 
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• National Strategi for forebyggelse af ulykker og katastrofer

• Kontorchef Henrik G. Petersen, Beredskabsstyrelsen 

• Bæredygtigt byggeri og resilient byggeri

• Managing partner Ditte Lysgaard Vind, Lendager Group

• Byomdannelse og byfortætning

• Landinspektør Ole Gregor, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune

• Debat 

• Ordstyrer: Akademiingeniør Henning I. Hansen, Aarhus Kommune


