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Agenda 
 

1. Velkomst v. Jakob Møller Nielsen, Naturstyrelsen 

2. Oplæg om forstudie v. Annette Raben, Rambøll  

3. Ramme for partnerskabet v. Karen Sanning, Naturstyrelsen 
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SIDE 3 

Regeringens innovationsstrategi  

 

Der skal etableres et pilotpartnerskab om bedre udnyttelse af 
alternative vandkilder.  

Pilotpartnerskabet skal fremme teknologiudviklingen og se på, om den 
nuværende regulering er tidssvarende og tilstrækkeligt 
innovationsfremmende. 

Optimalt : 

• Ny samarbejdsform med involvering af offentlige myndigheder, 
videninstitutioner, vandselskaber, store vandforbrugere, 
internationale aktører og teknologiproducenter. 

• Være med til at indfri et mål om en markant større anvendelse af 
sekundavand om 5 år. 
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SIDE 4 

Regeringens Vækstplan for vand, bio & 
miljøløsninger  

Fremme muligheden for, at flere produktionsvirksomheder kan 
optimere deres vandforbrug. 

Partnerskabet skal skabe en platform, der vil gøre det muligt at: 

• Øge forbruget af sekundavand, så det bliver et reelt supplement til 
drikkevandsforsyningen i Danmark. 

• Sænke forbruget af vand af drikkevandskvalitet med 10 pct. hos 
større danske produktionsvirksomheder. 

• Ændre regulering, så sekundavand kan anvendes, hvor det ikke 
indebærer sundhedsrisici. 

• Dokumentere sekundavandsteknologiernes sikkerhed for borgerne 
samt effekter på miljø, klimatilpasning og økonomi.  
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Nyt fokus på sekundavand  

  - både nationalt og internationalt 

• International vandmangel som følge af overudnyttelse af 
vandressourcer og global befolkningsvækst.  

• Miljøministeriet har fokus på vandeffektivitet som følge af 
presset på vandressourcer – specielt i Øst Danmark. 

• Behov for vandeffektive løsninger.  

• Produktionsvirksomheder øget fokus på optimering som 
følge af vand- og elpriser. 
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SIDE 7 

Vi er åbne for et helt nyt koncept! 

Et bredt sammensat konsortium/platform: 

• Produktionsvirksomheden opnår en konkurrencefordel. 

• Teknologiproducenter, rådgivere mfl. afsætter et 
produkt. 

• Vidensinstitutioner sikrer fagligt indput til publikationer.  

• Vandselskaber sikrer leveringsdygtighed. 

• Miljøministeriet/myndighder bidrager til 
fremtidssikring af vandressourcerne (øget brug af 
sekundavand). 
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SIDE 8 

Tilskudsmidler 

Ved vurderingen af ansøgningerne lægges der særligt vægt på: 

1. De opstillede løsningers potentiale til at bidrage til 
nedbringelse af vandforbrug (30 %). 

2. Teknologiudvikling og/eller udvikling af systemløsninger, 
herunder anvendelse af kendt teknologi i nye sammenhænge 
(30 %). 
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SIDE 9 

Tilskudsmilder 

Ved vurderingen vil der i øvrigt blive lagt vægt på: 

3. Løsningernes markedspotentiale, herunder 
eksportmuligheder (10%). 

4. Vidensdeling med myndigheder mfl. (herunder bidrag til EU 
proces) (10 %). 

5. Deltagersammensætning og organisering, herunder bred 
repræsentation af interessenter, projektledelse og faglige 
kompetencer (10 %). 

6. Samlet pris, som vurderes ud fra mest-for-pengene 
princippet, grad af egenfinansiering samt plan for opnåelse 
af yderligere ekstern finansiering (10 %). 
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Påvirkning af EU 

Partnerskabet kan støtte op om det danske bidrag til EU-
kommissionens arbejde om at øge vandgenbruget i EU.  

EU-kommissionen forbereder at komme med forslag til EU 
regulering for genanvendelse af vand (2015) 

Pilotpartnerskabet kan i den forbindelse få en central rolle i 
forbindelse med videndeling og dansk input til de kommende 
EU standarder for vandgenbrug.  
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SIDE 11 

Rammen for økonomisk bidrag  

• Beløbsrammen er på 7,5 mio. kr., der tilsigtes uddelt til ét 
samlet partnerskab.  

• Mindre partnerskaber kan blive imødeset, hvis 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 %), der er 
fokus på test og demonstration (25 %) mv. 

• Kravene følger ”Bekendtgørelse om tilskud til miljøeffektiv 
teknologi” og uddybning heraf kan ses på 
www.ecoinnovation.dk  
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SIDE 12 

Proces 

• Offentliggørelse 11. oktober 2013. 

• Informationsmøde 22. oktober 2013. 

• Ansøgningsfrist 18. november 2013. 

• Ansøgningerne vurderes af uafhængige eksperter.  

• Ansøgerne vil have mulighed for at kommentere på en 
vurdering af ansøgningen i perioden 25. – 27. november 
2013. 

• Svar på ansøgningerne forventes primo december 2013. 
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Yderligere information: 

 

www.ecoinnovation.dk  

 

Karen Sanning 

Naturstyrelsen 

Haraldsgade 53 

2100 København Ø 

 

tlf.: 7254 4902 

E-mail: kadsa@nst.dk 
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