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Teknologiudvikling   

Jóannes J. Gaard, Vandforsyning 
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Den nye vandsektorlov 

»§ 1. Loven skal medvirke til, at vand- og 
spildevandsforsyningen drives på en effektiv måde, 
der er gennemsigtig for forbrugerne, giver lavest 
mulige, stabile priser for forbrugerne og samtidig 
understøtter innovativ udvikling og demonstration og 
eksport af vandteknologiløsninger. Loven skal 
endvidere medvirke til at sikre og udvikle en vand- og 
spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig 
kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerheden, 
klimaet og naturen.« 
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Vandvision 2015 

Vores vision er, at Danmark i 2025 

skal være verdensførende i at 

levere intelligente, bæredygtige 

og effektive vandløsninger. 
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Vækstteam for vand, bio ……. 

”Kan vi i Danmark udvikle en endnu 
mere effektiv vandsektor, vil det have en 
stor demonstrationseffekt over for 
udlandet.  

Med en højeffektiv vandsektor vil 
omverdenen i endnu højere grad, end 
det er tilfældet i dag, se til Danmark for 
at finde de vandløsninger, som skaber 
mest værdi for pengene.” 

http://mfvm-intranet/
http://mfvm-intranet/
http://mfvm-intranet/
http://mfvm-intranet/
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Deloittes parametre for 
udviklingsaktive 

1. Målsætning 

2. VTU-projekt 

3. Andre fonde 

4. Udviklingsselskab 

5. Eksport aktivitet 

6. Tilknyttet virksomhed 

7. Ønske om mere tilknyttet virksomhed 
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Udviklingsaktive 
32 pct. mindre 
effektiviserings-
potentiale end ikke 
udviklingsaktive 

Mest udviklingsaktive 
65 pct. mindre 
effektiviserings-
potentiale end ikke 
udviklingsaktive 
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Vandsektorlov 

 

- Effektiviseringspres giver pres for udvikling 

- 4 årige prislofter giver bedre muligheder for innovative 
investeringer 

- Mulighed for opsparing til teknologudviklingsprojekter 

- Mulighed for at finansiere forbedret performance gennem 
forhøjelse af økonomisk ramme ved mål godkendt af 
myndighed 

- Økonomisk ramme ikke påvirket af tilskud fra fx  
teknologiudviklingspuljer 
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Vandsektorlov 

 

- Bedre muligheder for konsolidering 

- Vejledningsindsats om teknologiledelse 

- Performancebenchmarking – fremmer teknologiudvikling 

- Bedre muligheder for ressourceudnyttelse 

- Bedre rammer for tilknyttet virksomhed 

-  Mulighed for at oprette fond 
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MUDPbestyrelsen vil 2016 prioritere projekter, 
som: 

1. bidrager til at realisere Vandvisionen om fordobling af eksporten af 
dansk teknologi på vandområdet inden 2025 og målene om en 
mere effektiv vandsektor 

2. understøtter vand- og affaldsforsyningerne i at levere endnu mere 
kvalitet og effektivitet 

3. fremmer cirkulær økonomi ved at sikre bedre udnyttelse af værdier 
i ressourcer/affald, og som mindsker uhensigtsmæssige 
udledninger og forebygger problematiske kemikalier i produkter og 
materialer 

4. bidrager til at mindske partikel- og røggas emissioner fra 
industrielle anlæg og transport 

5. understøtter klimatilpasning, så bevarelsen af naturværdier kan gå 
hånd i hånd med beskyttelse af kyster og byer mod erosion og 
oversvømmelser 

 
/ MUDP sekretariatet i Miljøstyrelsen & Naturstyrelsen 10 
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MUDP puljer 2016:  
 
1. Udvikling-, test, og demonstration ca. 30 mio. kr. 

a) Alle emner under MUDP  
b) Projekttilskud omkring 0,5 – 5 mio. kr. 
c) Frist:  23. maj kl. 12.00 

 
2. Fyrtårnsprojekter - demonstration af miljøtekniske 

løsninger i fuld skala ca. 50 mio. kr. 
a) forventning: 1 – 3 projekter 
b) Fase 1: 2. maj kl.12.00 
c) Fase 2:  3. oktober kl. 12.00 

 
3. Grøn Innovationspulje ca. 19,5 mio. kr.  

a)For små- og mellemstore virksomheder 
b) Frist: 23. maj kl. 12.00 
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