Det handler om at bevise og dokumentere
effekten af innovative miljøteknologier
www.etv-danmark.dk

Har du har udviklet en
innovativ miljø–teknologi,
som du gerne vil have udbredt på markedet?
Men fordi teknologien er innovativ, er der ingen standarder eller
godkendelser på markedet, som
kan bevise, hvor god din teknologi
er for miljøet…?
Så har du brug for en ETV.
En ETV er dokumentation for, at den teknologi du
har, kan det som du siger den kan.
Denne dokumentation kaldes en miljøteknologi
verifikation. Eller Environmental Technology
Verification – ETV.

F A K T A B O K S

HVAD VI MENER MED
INNOVATIV MILJØTEKNOLOGI?
Det er ikke nok man har en
vision, en kreativ ide eller en
god prototype.

En proces der altid er den samme – men der bruges skiftende
eksperter, så deres viden matcher
netop din teknologi.

Teknologien skal kunne
produceres, markedsføres...

...og anvendes og den skal
kunne det, du siger den kan.
Der skal være en eller flere
miljøfordele ved teknologien:
Det gør processen omfattende – men også troværdig, da den kritiske vinkel er sikret – og der er kompetence bag eftervisningen af påstande om effekt.

Det kan være den sparer
energi, renser vand eller
udleder færre emissioner.

Du skal igennem ni faser for at få en ETV...

...det tager
omkring et halvt
år, men kan tage
kortere eller
længere tid

Først etableres
kontakt mellem
ansøger og
verifikator.

Der udarbejdes
en specifik
verifikationsprotokol.

Dernæst undersøges
potentialet, der
forventningafstemmes
og der vurderes om
teknologien er klar.

Så planlægges
verifikationen og
eventuelle tests.

Hvilken værdi får du af en ETV?

Den internationale
standardiseringsorganisation ISO
arbejder på at lave
en international
standard for ETV’er,
så de i højere grad
kan anvendes over
hele kloden.

En række
dybdegående
tests af produktet
– hvis de ikke
allerede
foreligger.

Der skal skrives en
ansøgning, hvor producenten angiver effektiviteten
af miljøteknologien
– hvad kan den og hvor god
er den til det?

Herefter
gennemføres
de aftalte tests.

Du får et
verifikat, der
beskriver miljøeffektiviteten af
teknologien.

Der skrives
en rapport og
teknologien er nu
verificeret.

Du er som ansøger
selv med i processen og med til selv
at opstille relevante
miljøkriterier.

En
effektiv
kvalitetssikring.

Herefter indgås en
kontrakt – processen aftales – hvem
har ansvar for hvad.

Og til sidst
publiceres
verifikatet.

Et europæisk
kvalitetsstempel anerkendt i
mange lande.

EU’s ETV-pilotprogram

EU’s ETV-pilotprogram blev indledt i 2011 og tog
fart i 2012. Det blev etableret med henblik på at
åbne markeder i Europa ud fra princippet: Verificeret i ét EU-land, accepteret over hele EU.

Pilotprogrammet sikrer gensidig anerkendelse af testresultater landene imellem, og
man kan derfor bruge tests
fra ét land til markedsføring af
produktet i andre EU-lande.
EU ETV støtter arbejdet omkring en ISO ETV procedure,
der vil kunne sikre at europæsike teknologileverandører
kan anvende ETV-verifikater
til markedsføring globalt.
Dansk Center for Verifikation
af Klima- og Miljøteknologier
(DANETV) er et samarbejde
mellem fem godkendte teknologiske serviceinstitutioner
(GTS):
DHI
Teknologisk Institut
FORCE Technology
AgroTech
DELTA.

I 2012 blev DS Certificering,
i samarbejde med DANETV,
akkrediteret som den danske
verifikationsenhed under EU’s
ETV-pilotprogram.

www.etv-danmark.dk
Mere

information

For mere information om ETV, kontakt:
Mette Tjener Andersson,
DANETV/DHI, 45 16 91 48, mta@dhigroup.com
Thomas Bruun,
DS Certificering, 72 24 59 00, tb@dscert.dk
Gert S. Hansen,
Miljøstyrelsen, 72 54 45 89, gesha@mst.dk

www.etv-danmark.dk
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EU’s ETV-pilotprogram har i første omgang

FOKUS PÅ VERIFIKATIONER
INDEN FOR TRE
TEKNOLOGIOMRÅDER:

– Vandbehandling og -monitering, herunder
også klimatilpasningsteknologier
– Energi, herunder bl.a. teknologier inden for
vedvarende energi og energibesparelser
– Materialer, affald og ressourcer, herunder
bl.a. affaldshåndtering og genanvendelse.
Det forventes, at flere teknologiområder løbende
vil blive inkluderet i programmet.

E T V- P RO G R A M I D K

DS Certificering kan i samarbejde med DANETV tilbyde

VERIFIKATIONER INDEN
FOR FØLGENDE SYV
TEKNOLOGIOMRÅDER:
Under EU-ETV-pilotprogrammet:

– Vandbehandling og -monitering

– Energieffektivisering og -produktion
– Materialer, affald og ressourcer.
Som dansk DANETV-verifikation:

– Miljøteknologier til landbrug
– Luftrensning og -monitering
– Monitering og rensning af jord og
grundvand
– Renere produktion og processer.

