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Baggrund Udvikling af nye miljøteknologier er et af Danmarks styrkeom-
råder, og en stor del af opfindelserne sker i små og mellemstore 
virksomheder. Især for små og nye virksomheder kan det være 
vanskeligt at få gang i eksporten af teknologier pga. skepsis hos 
potentielle købere om teknologiens performance. Environmental 
Technology Verification (ETV) giver uvildig dokumentation for  
effektiviteten af miljøteknologier, og ETV er derfor et redskab  
som kan bane vejen for salg af innovative teknologier i udlandet.  
På konferencen kan man få mere at vide om ETV og høre virksom-
heder fortælle om deres udbytte af ETV. Desuden giver  
Elisabeth Manford fra Eksportrådet et overblik over aktuelle  
markedsmuligheder for miljøteknologier.

Målgruppe   Udviklere og leverandører af miljøteknologi 
  Brancheforeninger inden for miljøteknologi
  Købere og brugere af miljøteknologier, fx kommunale  

forsyningsselskaber
  Repræsentanter fra diverse eksportfremmeordninger
  Repræsentanter fra de regionale væksthuse og  

innovationsmiljøerne.

Deltagerantal Seminaret gennemføres ved minimum 15 deltagere ud over  
indlægsholderne. Målsætningen er at nå 40-50 deltagere.

Spørgsmål Ved spørgsmål til konferencen kan Thorkild Frandsen, Agrotech, 
kontaktes på tqf@agrotech.dk eller telefon 21 71 77 61.

Konference

http://agrotech.dk/arrangementer/arrangement/konference-om-verifikation-af-nye-miljoeteknologier-og-aktuelle


Kl. Titel Indlægsholder

9.30 Ankomst, registrering og kaffe

10.00 Velkomst, introduktion til dagens program og praktisk info Thorkild Qvist Frandsen

10.10 Hvad er ETV? Hvad bruger man ETV til, og hvem er det relevant for? Thorkild Qvist Frandsen

10.30 EU ETV pilotprogrammet. 
Kort om processen, organisationen, foreløbige erfaringer,  
inkluderede teknologiområder og fremtidsplaner

Thomas Bruun

11.00 Case – vandbehandlingsteknologi. Hvorfor valgte vi en ETV, og  
hvad fik vi ud af det? Anbefalinger til andre, der overvejer ETV

Torben Krejberg,  
Mosbaek

11.20 Case – fx luftrensning. Eksempel på ETV inden for et område, som 
ikke er dækket af EU ETV. Hvorfor valgte vi en ETV, og hvad fik vi  
ud af det? Anbefalinger til andre, der overvejer ETV

Jes Christiansen,  
JIMCO

11.40 Udviklingen af ETV frem til nu og ETV i et globalt perspektiv Mette T. Andersson

12.00 Frokost

13.00 Aktuelle markedsmuligheder for danske miljøteknologier
Elisabeth Manford,  
Eksportrådet

13.40 Case – Materialer, affald og ressourcer. Hvorfor valgte vi en ETV, og 
hvad fik vi ud af det? Anbefalinger til andre, der overvejer ETV

J.S. Trading

14.00 Muligheder for støtte til gennemførsel af ETV, MUDP, Markeds- 
modningsfonden, GUDP, mv.

Repræsentant fra  
DANETV

14.20 Opsamling og spørgsmål. Hvorfor er ETV en god idé, og hvordan 
kommer man i gang?

14.30 Kaffe og mulighed for at få sparring med verifikationseksperter  
om ETV

15.00 Tak for i dag!

Program




