
Indsæt nyt billede: 

Format: B 254 x 190,5 mm 

Efter indsættelse,  

højreklik på billedet  

og placér det bagerst.  

Delete det gamle foto 

Pilotpartnerskab  

- Vandet fra landet  

Funktionsleder Mikkel Hall m.fl. 

     



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

SIDE 2 

Regeringens Innovationsstrategi 

• Innovativt erhvervsliv  

• Bl.a. gennem partnerskaber 

• Løse samfundsudfordringer 

• Samfundspartnerskaber 

 Flere 100 mio. kr. årligt 

• Først pilotpartnerskaber 

     



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

SIDE 3 

Regeringens Klimatilpasning 

• Fokus på ekstremregn 

• Integrerede løsninger 

• Derfor: 

  National handlingsplan  

  Kommunale handlingsplaner 

  Udvidet takstfinansiering 

     



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

SIDE 4 

Regeringens Klimatilpasning 

• Hovedfokus:  

  Vandet i byerne 

  Kommune + forsyning 

• MEN behov for: 

  Vandet fra landet 

  Bredt samarbejde 

  Innovation 

     



Indsæt nyt billede: 

Format: B 254 x 190,5 mm 

Efter indsættelse,  

højreklik på billedet  

og placér det bagerst.  

Delete det gamle foto 

De faglige udfordringer 

 
  
René Paul Hansen 

     



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 
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Målet 
Indsæt nyt billede 

Format: H19,05 x B25,4 cm 

1. Klik på billede-ikonet  
og indsæt billede i korrekt 

størrelse 

2. Højreklik på billedet  
og placér det bagerst 

Det er ønsket om at afdække udfordringer og udvikle løsninger 
for håndtering af vandet fra landet, så det enten håndteres i 
oplandet til byerne eller blot forsinkes, så vandet kommer til 
byerne over en længere periode.  



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

SIDE 7 

Ekstremhændelser 

• Nedbør på tør og våd sandet/leret jord (tp>0) 

• Nedbør på tør og våd sandet/leret jord (tp<0) 

• Oversvømmelse fra havet (idet omfang det påvirker vandføring i 
vandløb) 

 

Alle jorderne er drænet med velfungerede drænsystemer  

     



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Hvad er status for indsatser på landet 

• Natur og landbrugskommissionen 

  Klimaændringerne medfører stigende regnmængder, flere 
 skybrud og mere ekstremvejr, hvilket øger risikoen for 
 oversvømmelser af lavtliggende byer og boligområder. 
  
Anbefalinger:  
 - Finansiering af forebyggende klimatilpasningsprojekter i 
 det åbne land via Stormflodsordning. 
 
 - Provenu fra spildevandstakster kan medfinansiere 
 vådområdeprojekter mv., hvis projekterne mindsker 
 risikoen for oversvømmelser.  
  
 - Lovgivningen ændres, så klimatilpasningsprojekter kan 
 gennemføres ved ekspropriation ligesom vandmiljøprojekter 
 og naturgenopretning. 

 SIDE 8 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Hvad er status for indsatser på landet (fortsat) 

• Klimatilpasningsplaner 

 

 

SIDE 9 

- Antallet af behandlede planer og status 

- Hvor indgår vandet fra landet 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Hvad er status for indsatser på landet (fortsat) 

• Landdistriktsmidler 

 Op til 75% finansering af indsatser  som også indebærer 
klimatilpasning. Opstart 1.1 2014. forventes dog først iværksat i 
forbindelse med den endelige vedtagelse af vandplaner i 2016.  

 Landdistriktsprogram 2014-2016 (uden medfinansering) 

 Landdistriktsprogram 2016-20 (medfinansering)  
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Marked 

• Markedet for klimatilpasning er nyt, og at der i høj grad tale og et 
latent markedspotentiale. 

• Marked er i dag målrettet håndtering af regnmængder i den tætte 
by. 

• Sporadisk efterspørgsel blandt de tre kundesegmenter; kommuner, 
spildevandsselskaber og øvrige bygningsejere 

• Uklar ansvarsvarsfordeling mellem kommuner og 
spildevandsselskab. 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Marked (fortsat) 

 

For at der skabes gode vækstbetingelser for virksomhederne kræver 
det:  

1) at der er en efterspørgsel, der stiller krav til udviklingen af 
konkurrencedygtige løsninger,  

2) at der er en kritisk masse i efterspørgslen, samt  

3) at der er stabile og forudsigelige rammevilkår. 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Marked (fortsat) 

 

 

 

Fra plan til handling -> øget marked 
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Indsæt nyt billede: 

Format: B 254 x 190,5 mm 

Efter indsættelse,  

højreklik på billedet  

og placér det bagerst.  

Delete det gamle foto 

Uddeling af 
midler til 
pilotpartnerskab  
  Lone Jansson 

     



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 
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Innovation gennem fælles læring 

Partnerskabet skal skabe en platform for intelligent offentlig 
efterspørgsel på klimatilpasningsløsninger. 

Partnerskabet skal sikre udvikling og afprøvning af nye innovative 
løsninger og ny teknologi. 

Der skal foreligge en skitse for tilrettelæggelsen af 
innovationsudviklingen i partnerskabet. 

Innovation kan omfatte nye eller væsentligt forbedrede fysiske 
produkter, tjenester, processer, forretningsgange, 
organisationsformer, planløsninger mv. 

     



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 
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Nye tanker om organisering er velkomne 

Vi lægger vægt på, at der skabes et bredt sammensat partnerskab. 

Det er ønsket, at der som minimum indgår en vidensinstitution, en 
offentlig myndighed,  en forsyning og en virksomhed. 

Andre, f.eks. organisationer kan deltage. 

En af partnerne skal være hovedansøger. Der skal være indgået aftaler 
eller givet forhåndstilsagn fra kendte partnere. Andre kan inddrages 
senere efter godkendelse af Naturstyrelsen. 

Pilotpartnerskabet skal levere erfaringer, som kan anvendes som 
inspiration for lignende fremtidige partnerskaber, hvor offentlige/ 
private partnere samarbejder om at skabe innovation og vækst. 

 

     



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 
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Samarbejdet med Naturstyrelsen 

Der skal nedsættes en styregruppe, hvor Naturstyrelsen indgår. Øvrige 
styregruppemedlemmer udpeges i samarbejde  med Naturstyrelsen i 
forbindelse med godkendelse af partnerskabet. 

I ansøgningen bør der være overvejelser om, hvordan partnerskabet 
inddrager andre relevante aktører undervejs.  

 

     



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

SIDE 18 

Tilskudsmidler 

Ved vurdering af ansøgningerne lægges der særligt vægt på: 

1. Deltagersammensætning og organisering, herunder bred 
repræsentation af interessenter (20 %). 

2. Projektledelse og faglige kompetencer (20 %). 

3. Kreativ og troværdig innovationsproces (30 %). 

4. Vidensdeling med aktører udenfor partnerskabet (10 %).  

5. Samlet pris, som vurderes ud fra mest-for-pengene prinsippet, grad 
af egenfinansiering samt plan for opnåelse af yderligere ekstern 
finansiering (20 %). 

 

     



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 
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Rammen for økonomisk bidrag 

• Beløbsrammen er på 4 mio. kr., der tilsigtes uddelt til et samlet 
partnerskab. 

• Mindre partnerskaber kan blive imødeset, hvis det er muligt inden 
for den økonomiske ramme. 

• Økonomisk bidrag afhænger af, hvorvidt der er tale om 
partnerskabets resultater kommer en bredere kreds af 
virksomheder, den offentlige sektor eller samfundet i øvrigt til gode 
(100%), der sker teknologiudvikling (50%) eller der er fokus på test 
og demonstration (25%). 

• Kravene følger ”Bekendtgørelse  om tilskud til miljøeffektiv 
teknologi” og uddybning heraf kan se på ecoinnovation.dk. 

 

     



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-
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>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

SIDE 20 

Proces 

• Offentliggørelse  18. november 2013. 

• Informationsmøde 26. november 2013. 

• Ansøgningsfrist 6. december 2013 kl. 16.00. 

• Kravene følger ”Bekendtgørelse  om tilskud til miljøeffektiv 
teknologi” og uddybning heraf kan se på ecoinnovation.dk. 

• Svar på ansøgninger uge 50. 

 

     



Tekst starter uden 
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Haraldsgade 53 

2100 København Ø 

Tlf: 72 54 30 00 

E-mail: nst@nst.dk 

www.naturstyrelsen.dk 

mailto:nst@nst.dk
http://www.naturstyrelsen.dk/

