DE 17 VERDENSMÅL
Højager Belysning A/S ser sin rolle i at forbedre den bæredygtige verden ud fra disse udvalgte verdensmål.
I erkendelse af, at vi ikke kan påvirke alle 17 verdensmål, har vi taget 6 mål ud vi kan påvirke.
Her gør Højager Belysning A/S dagligt en forskel og forbedrer bæredygtigheden dagligt.
Vi er vores ansvar bevidst, og gør hvad vi kan for at trække i en mere bæredygtig retning.

Delmål for Verdensmål 7:
Bæredygtig Energi

FORBEDRINGEN AF ENERGIEFFEKTIVITETEN SKAL FORDOBLES
Inden 2030 skal vi blive dobbelt så hurtige til at forbedre den globale energieffektivitet.
Højager Belysning A/S laver dagligt energioptimeringer der sikrer lavere energiforbrug.

Delmål for Verdensmål 9:
Industri Innovation og Infrastruktur

OPGRADER ALLE INDUSTRIER OG INFRASTRUKTURER FOR BÆREDYGTIGHED
Inden 2030 skal vi opgradere infrastruktur og industri for at gøre dem bæredygtige, med
mere effektiv udnyttelse af ressourcerne og større brug af grønne teknologier og processer
der er miljømæssigt fornuftige. Alle lande skal handle i overensstemmelse med deres egen
kapacitet.
Højager Belysning A/S optimerer dagligt industrier og bygninger med lysstyringer der sikrer bedre
udnyttelse af energien.

Delmål for Verdensmål 11:
Bæredygtige Byer og Lokalsamfund

GØR BYERNE INKLUDERENDE OG BÆREDYGTIGE
Inden 2030 skal vi gøre byernes vækst mere inkluderende og bæredygtig, med bedre
muligheder for at alle verdens lande kan planlægge byer og bosættelser på en mere
integreret, bæredygtig og inddragende måde.
Højager Belysning A/S optimerer dagligt belysningen i både kommunale og private bygninger.

Delmål for Verdensmål 12:
Ansvarligt Forbrug og Produktion

REDUCER AFFALDSMÆNGDEN BETYDELIGT
Inden 2030 skal vi nedbringe affaldsmængden betydeligt, gennem forebyggelse, reduktion,
genbrug og genanvendelse.
Højager Belysning A/S er medstifter og medlem af WEE selskaberne El retur og LWF der bl.a. sikrer
genanvendelse af mere end 89 % af alle de lyskilder vi bringer på markedet.

Delmål for Verdensmål 13:
Klimaindsats

OPBYG VIDEN OG KAPACITET TIL AT IMØDEGÅ KLIMAFORANDRINGER
Vi skal øge den generelle viden og opmærksomhed på mulighederne for både at bremse
den globale opvarmning og tilpasse os klimaforandringerne. Det skal ske på både
individuelt og institutionelt niveau. Samtidig skal vi øge vores kapacitet til allerede tidligt at
forudsige og formindske skaderne.
Højager Belysning A/S rådgiver dagligt kunderne om de besparelsesmuligheder der er indenfor belysning,
og deler ud af de mange erfaringer man har fået gennem mere end 35 år i markedet.

Delmål for Verdensmål 17:
Partnerskaber for handling

MERE SAMARBEJDE OM ADGANG TIL VIDENSKAB, TEKNOLOGI OG INNOVATION
Vi skal forbedre forskningssamarbejdet mellem lande i nord og syd, indbyrdes mellem
lande i syd, og på tværs både regionalt og internationalt. Samarbejdet skal give adgang til
videnskab, teknologi og innovation, og det skal også forbedre generel vidensdeling, på
vilkår der er gensidigt aftalt. Heriblandt gennem forbedret koordination mellem
eksisterende samarbejder, især på FN-niveau, og gennem et globalt samarbejde for
udveksling af teknologi.
Højager Belysning A/S samarbejder med alle aktører om energioptimeringer m.m.

Med fokus på disse områder vil vi gøre vores til, at verden bliver mere bæredygtig dag for dag. Vi laver
dagligt store energibesparelser og mere langtidsholdbare løsninger, også ved at inkludere armaturer der
sikrer optimering af den cirkulære økonomi.

