
Temadag om 
markedsmodning af 
Cleantech-løsninger

Netværksmøde for Cleantech virksomheder

● Netværk med andre Cleantech-  
 virksomheder

● Hør om Cleantech-muligheder i
 Europa og få hjælp til at finde 
 de globale kunder

● Info om test og verifikation af 
 Energi, Klima og miljø teknologier

Tirsdag den 30. oktober 2012, Kl. 9.30 – 15.10  
- Agro Food Park 10, Skejby, 8200 Aarhus N

Arrangeret af:
Arrangeret af DANETV (DHI, Teknologisk institut,  
Force Technology, Agrotech og Delta) i samarbejde med Væksthus 
Midtjylland og Miljøstyrelsen.



Fokus på netværk og 
markedsmodning
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TEKNOLOGIOMRÅDER
•	 Energieffektivisering	og	–produktion

•	 Renere	produktion	og	processer

•	 Luftrensning	og	–monitering

•	 Vandbehandling	og	-monitering	

•	 Materialer,	affald	og	ressourcer

•	 Jord-	og	grundvandsmonitering	og	–rensning

•	 Landbrugsteknologier

DEFINITIONER
Typegodkendelser er en godkendelse af et pro-
dukt, lovgivning og standarder er basis for god-
kendelsen, som følges op af løbende kontrol.

Certificering er en godkendelse af et produkt i 
henhold til en (international/national) produkt-
standard.

Verifikation er en dokumentation af et produkts 
funktion	og	effektivitet	baseret	på	producentens	
valg af testparametre og under hensyn til pro-
duktets funktion og anvendelse. 

Danske virksomheder skal i stigende grad have 
fokus på samarbejde, viden og nytænkning, for at 
kunne udvikle og skabe konkurrencestærke pro-
dukter	og	services	–	både	til	hjemmemarkedet	og	
til eksportmarkederne. 

Seminaret er en unik mulighed for at deltage i et 
spændende arrangement og blive opdateret og 
inspireret med ny viden. Hør mere om hvordan 
dit produkt kan blive klargjort til afsætning til 
eksportmarkederne og skab dialog og netværk 
med andre Cleantech-virksomheder.

EKSPORTEN AF ENERGITEKNOLOGI STEG I 2011 
MED 18 PCT. TIL 63,4 MIA. KRONER
Hvilket svarer til 10,5 pct. af den samlede danske vareeksport. 
Det viser nye tal fra Energistyrelsen. Danmark er det EU-land, 
hvor energiteknologi udgør den største andel af den samlede 
vareeksport.	Efter	tre	år,	hvor	eksporten	af	energiteknologi	gik	
den forkerte vej, er den nu ved at genvinde det tabte, men selv i 
dårlige	tider,	har	Danmark	haft	en	førerposition	i	EU.	

Verifikation	af	cleantech-teknologier	–	
Europæisk kvalitetsstempel

DANSK CENTER FOR VERIFIKATION AF KLIMA- OG MILJØTEK-
NOLOGIER, DANETV, tilbyder uafhængig test af teknologier og 
produkter til reduktion og overvågning af klimapåvirkning og kli-
maeffekter,	med	særligt	fokus	på	teknologiområder	af	betydning	
for miljø- og klimaudviklingen og med stærke positioner for dansk 
teknologiindustri.

DANETV er et samarbejde mellem: DHI, Teknologisk Institut, Force 
Technology, Agrotech, Delta og DS Certificering A/S



Dagens program           

09.30 - 09.40 Velkomst 

 Ved Henrik Skou Pedersen, Væksthus Midtjylland      

 og  Arne Grønkjær Hansen, Teknologisk Institut

09.40 - 10.15 Globale Cleantech muligheder, 

	 Ved	Peter	Mygind	og	Lars	Eskild	Jensen	 

 fra Eksportrådet

10.15 - 10.45 Rent vand til verden. Innovation og international  

 afsætning af Cleantech løsninger.   

	 Ved	Jesper	Ravn	Lorenzen,	Grundfos.

10.45 - 11.15 Pause	med	kaffe	og	networking	

11.15 - 11.40 Udvikling og dokumentation af biogasanlæg med  

 globalt potentiale 

	 Ved	Anders	Peter	Jensen,	Xergi.	

11.40 - 12.00 Støttemuligheder til test og demonstration af  

 Cleantech løsninger

  Ved Gert Sønderskov Hansen, Miljøstyrelsen 

12.00 - 12.45 Frokost 

12.45 - 13.45 Test og verifikation af miljøteknologi under ny EU  

 ETV ordning (ETV=Environment Technology Verification). 

 Ved Mette Tjener Andersson, DHI og Trine Erdal,  

 Force Technology 

13.45 - 14.05 Prisbelønnet og ETV- verificeret forbrændingsanlæg

		 Ved	Jens	Dall	Bentzen,	Dall	Energy	

14.05 - 14.20 Pause	med	kaffe	og	networking

14.20 - 14.35 Find	den	rigtige	partner	–	EU	projektmuligheder,	 

 samarbejde om afsætning mv.

	 ved	Kathrine	Vejgaard	Stage,	Enterprise	Europe	Network	

 14.35 - 14.55 Kapital til vækst og udvikling 

	 •		Midtjysk	kapitalplatform	–	Ved	Niels	Bech	Laursen,	

Væksthus Midtjylland 

	 •		CleanTEKmidt	–	Ved	Henrik	Skou	Pedersen	Væksthus	

Midtjylland

14.55 - 15.10 Opsamling, spørgsmål og afslutning



Hvem bør deltage på seminaret: 

Virksomheder inden for Cleantech-området som kan se værdien i 

netværks samarbejde med andre virksomheder og som har fokus på 

eksportmarkederne

Dato 

Tirsdag den 30. oktober 2012, 9.30

Seminaret afholdes

Agro Food Park 10

8200 Århus N

Pris

Det er gratis at deltage i seminaret, men der vil blive opkrævet et 

”no-show”	gebyr	på	kr.	500	(ex.	moms)	ved	udeblivelse	uden	afbud

Tilmelding

Tilmelding på:  

www.tilmeldingher.dk/markedsmodning_af_cleantechloesninger	

Sidste frist for tilmelding er 10. oktober 2012

Tilmelding er bindende

Yderligere informationer

Henrik Skou Pedersen, Væksthus Midtjylland

hsp@vhmidtjylland.dk

Telefon: 40 30 05 90 

Arne Grønkjær Hansen, Teknologisk Institut

agha@teknologisk.dk

Telefon: 72202142
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