
GEMIDAN
ARBEJDER FOR
VERDENSMÅLENE
Ved en evaluering af alle Gemidan ‘s
forretningsområder, med fokus på
arbejdet med det organiske affald
og have/parkaffaldet, træder FNś
verdensmål nr. 7, 12 og 13 frem.



  
For en bæredygtig udvikling

Der er 17 mål og 169 delmål i alt. 
Alle målene er vigtige mål, og de hænger alle
delvist sammen. Dog er der mål, som er mere
aktuelle for Gemidan end andre. 
Heri orienteres der om de tre mål og hvor
Gemidan i sit arbejde har særligt fokus på disse. 

Verdensmålene
er hverdagsmål
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Gemidan’s forretningsområder er alle under
styring af arbejdet med verdensmålene og
ESG afrapporteringen. Specielt for
verdensmålene er at arbejdsområderne
indenfor forbehandling af organisk affald og
behandlingen af gren- og have/park affald er
fokusområder.   



Prioriterede
mål

Bæredygtig
energi

Ansvarligt
forbrug og
produktion 

Klimaindsats
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Gennem forarbejdning af organisk affald og produktionen af pulp
til biogas, bidrages der til en stigning af rene brændstoffer, bedre
energi og gødning.

Fokus på eksport og salg af Ecogi anlæg, for udbredelsen af
ressourcer til energi. 

Forsøg på af energiforbedre på Gemidan ś forskellige anlæg.
Ved f.eks. etableringen af solceller ved behandlingsanlæg. 

  
Mål nr. 7. Bæredygtig energi 

Sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og
moderne energi til en overkommelig pris. 

Gemidan har særligt fokus på;

 



Fokus på minimal og optimal behandling af haveaffaldet. 

Fleksibelt forbehandlingsanlæg, som effektivt kan separere emballager fra
det organiske mad/industriaffald, så mere af madspildet
ressourceudnyttes. 

Produktionen er baseret på anvendelsen af opsamlet regnvand, reduktion
af udledningen fra produktionen, samt at øge anvendelsen af bæredygtig
energi, med bl.a. solceller.

  
Mål nr. 12. Ansvarligt forbrug og produktion
 
Sikre bæredygtige forbrugs-og produktionsformer.

Gemidan har her særligt fokus på;
 



Reducering af forbruget af rent vand i produktionen, større
fokus på brugen af regnvand og recirkuleret procesvand. 

Recirkulering af jordforbedringsmiddel, så næringsstoffer kan
fortrænge brugen af kunstgødning. 

Reducering af Metan udslip ved behandling og
behandlingsform af gren og have/park affald.

  
Mål nr. 13. Klimaindsats 

Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og
deres konsekvenser.

Gemidan har her særligt fokus på;

 



Hvor langt er Gemidan og hvordan arbejdes der videre? 
Gemidan har arbejdet i affaldsbranchen siden 1988 og har derfor et grundigt kendskab til genanvendelse og produktion. 

Til stadighed er dette et fokus Gemidan holder i sit arbejde, især når det kommer til udvikling af ny teknologi, der f.eks.

kan hjælpe med den frasortering, som er nødvendig af emballagen, når det er affald fra erhvervet. 

Et fokus på større på frasortering af emballager, kan forbedre muligheden for genanvendelse af ressourcerne og

bidrage til at nå de nationale genanvendelsesmål. Derfor er særlige fokuspunkter ved Gemidan bl.a. at yderligere

reducere forbruget af rent vand i produktionen. Ligeledes har vi konstant fokus på cirkulær økonomi, og at bringe

ressourcerne tilbage til kredsløbet, både i forhold til det organiske affald og have/parkaffaldet.  


