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Onlinemåler der kan være med til at fortælle, hvor godt ilten  
udnyttes i procestanken. Der kan evt. sættes en lattergassensor 
i OXxOFF’en, som måler lattergas i væskefasen. OXxOFF’en kan 
være med til at regulere beluftningen i procestanken.

Verdensmålene er sorteret efter bidrag  
– dem med det højest vurderede bidrag er øverst.

7.3
Inden 2030 skal den globale hastighed for 
forbedring af energieffektiviteten fordobles.

12.4
Inden 2020 skal der opnås en miljømæssig for- 
svarlig håndtering af kemikalier og affald i hele 
deres livscyklus, i overensstemmelse med de af-
talte internationale rammebetingelser, og deres 
udledning i luft, vand og jord skal væsentligt 
reduceres for at mindske deres negative ind-
virkninger på menneskers sundhed og miljøet.

6.3
Inden 2030 skal vandkvaliteten forbedres ved 
at reducere forurening, afskaffe affaldsdump-
ing og minimere udslip af farlige kemikalier og 
materialer, og ved at halvere andelen af ube-
handlet spildevand og væsentligt øge genan-
vendelse og sikker genbrug globalt.

STJERNHOLMS INITIATIVER
OXxOFF’en kan bidrage til en væsentlig energioptimering især på 
større renseanlæg.

STJERNHOLMS INITIATIVER
Der udeledes mindre CO2, altså en reduktion i udledning af drivhus-
gasser.

STJERNHOLMS INITIATIVER
Den sikre en bedre rensning af spildevandet ved et lavere 
energiforbrug
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13.2
Integrere tiltag mod klimaforandringer i na-
tionale politikker, strategier og planlægning.

STJERNHOLMS INITIATIVER
Stjernholm tilbyder et produkt som kan være med til at udføre en 
energioptimering på renseanlægget, og dermed et tiltag mod kli-
maforandring.

OXxOFF

17.7
Fremme udvikling, overførsel, udbredelse og 
spredning af miljømæssig fornuftige teknol-
ogier til udviklingslande på gunstige vilkår, 
herunder koncessionsvilkår og begunstigede 
vilkår, efter gensidig aftale.
 
Det globale partnerskab for bæredygtig ud-
vikling skal styrkes, suppleret af partnerskaber 
med mange forskellige interessenter, der mobi-
liserer og deler viden, ekspertise, teknologi og 
finansielle ressourcer, for at støtte alle lande i 
at nå verdensmålene for bæredygtig udvikling, 
især udviklingslandene.

STJERNHOLMS INITIATIVER
OXxOFF’en kan bidrage til at rense spildevandet på en mindre mil-
jøbelastende måde, fordi der udledes mindre CO2

Stjernholm går gerne i partnerskab med andre virksomheder, for i 
samarbejde at udvikle vores produkter.


