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Spørgsmål og svar i forbindelse med uddeling af midler til 

sekundavandspartnerskab 

 

Hvilke vandbesparelser er relevante at medregne i vurderingen af 

partnerskabet? 

Løsninger, som nedbringer forbrug af grundvand af drikkevandskvalitet, er 

relevant i vurderingen af potentiale for nedbringelse af vandforbrug. 

 

Partnerskabet har som nævnt i opslaget fokus på vandeffektivitet i 

industriproduktion, hvorfor forøgelse af grundvandsdannelse som udgangspunkt 

ikke er omfattet af nærværende opslag.  

 

Det kan ikke på forhånd udelukkes, at løsninger med opsamling af regnvand eller 

lignende kan være et supplement til øvrige tiltag, hvis det eksempelvis sker med 

henblik på umiddelbar opsamling og derefter anvendelse i produktion. 

 

Hvorledes skal en 10 % vandbesparelse tolkes? 

En 10 % vandbesparelse kan tolkes på flere måder. Det kan eksempelvis beregnes 

af en branches anvendelse af vand, en virksomheds vandforbrug mv. 

 

Det skal bemærkes, at der ved vurdering af ansøgningerne lægges særligt vægt 

opstillede løsningers potentiale til at bidrage til nedbringelse af vandforbrug (med 

en vægtning på 30 % af den samlede ansøgning). 

 

På informationsmødet blev det beskrevet, at miljøministeriet har en interesse i at 

udvælge et konsortium, som potentielt kan bidrage med den størst mulige 

kumulerede vandbesparelse i Danmark. 

 

Hvorledes skal og kan myndigheder inddrages i partnerskabet? 

Som det fremgår af udbudsmaterialet, bedes det enkelte konsortium byde ind med 

forslag til organisering og styring af projektet, herunder bud på hvordan 

Miljøministeriet inddrages.  

 

Den endelige organisering af projektet fastlægges i samarbejde mellem 

Naturstyrelsen og det konsortium, som ydes tilskud. 

 

Hvor stor betydning har interessentsammensætningen af 

partnerskabet? 

Der udbydes midler til et partnerskab, hvorfor det forudsættes, at der er flere 

parter involveret i partnerskabet.  

Som det fremgår af vurderingskriterierne i udbudsmaterialet vægter 

deltagersammensætning og organisering med 10 % og vidensdeling med 

myndigheder mfl. med yderligere 10 %. 

 

Det skal understreges, at vurderingen af indkomne ansøgninger alene sker på 

baggrund af de 6 kriterier, der er opstillet i udbudsmaterialet med den vægtning 

der er anført i umiddelbar forbindelse dermed. 


