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Miljøstyrelsens bekendtgørelser 
og vejledninger på området

Bekendtgørelse om 
Modeldambrug.

Bekendtgørelse om 
Ferskvandsdambrug



Hvad forberedes i første 
omgang?

Nye rensegrader for modeldambrug

Lettet administrationsgrundlag

På sigt: 

Digitaliseret ansøgningsprocedure

Implementering af vejledende BAT blade i 
lighed med landbruget 

Videre arbejde med udlederkontrol

Bedre sammenhæng mellem godkendelser 
og tilladelse efter forskellig lovgivning

Tiltag der understøtter vandplanerne



Digitalisering

Alle ansøgninger om miljøgodkendelser af 
listevirksomheder skal digitaliseres. I første 
omgang modeldambrug 3.

Ens udgangspunkt   

Indsendes elektronisk, og er opbygget som 
program. 

Opbygningen sikre at ansøgningen altid er fuldt 
oplyst

-Kommuner og dambrugere sparer tid og penge



BAT- blade

Udvikle en ramme for BAT-blade for alle 
anlægstyper

BAT-bladene skal give kommuner og 
dambrugere et klar grundlag for hvilket 
teknologi niveau der skal være på forskellige 
størrelser anlæg.

Skal også gerne sætte skub i udviklingen af nye 
teknologier 



Udlederkontrol

Sikkert system som alle har tiltro til

Ingen begrænsning i produktion så længe 
udledergrænseværdierne overholdes

Håb om bedre og billigere miljøteknologi til gavn 
for alle.

Rene linjer i forhold til belastning



Miljøteknologiens udfordringer til 
erhvervets udviklingsønsker

Kvælstof udledning i DK

TID

Nuværende N-
udledning

Havbrug

Modeldambrug 
/dambrug

V&N planer 

Den 
miljøteknologiske 

opgave



Kommende planer

Grøn Vækst 

Vand og Natura planerne



Vand og Natur planerne 

Mål for vandkvalitet bliver retligt bindende 
(regionsplanerne var vejledende)

Der er en forvente regulering vil ligge i tråd med 
eksisterende regulering.

Der vil blive klart mere fokus på, at 
myndighederne sikre en faktisk opfyldelse af mål, 
da manglende målopfydelse vil være i strid med 
vandrammedirektivet og miljømålsloven.



Teknologi og Miljøstyrelsen

Regeringen har vedtaget en miljøteknologisk 
handlingsplan og bakket den op med en 
tilskudsordning



Sekretariatet for miljøeffektiv 
teknologi – info og rådgivning

Hvad kan de vejlede om? 

- Miljøproblemer  

- Miljøreguleringen – nuværende og kommende 
(betydning for markedet for miljøteknologi)

- Muligheder for økonomisk støtte til forskning,  
udvikling, test og demonstration af nye 
miljøteknologier i DK, EU og Norden

- Hjælp til konkret projektudvikling 
(konsulentordning)

- Hjælp til at finde samarbejdspartnere

- Muligheder for finansiering (f.eks. Vækstfonden)



Miljøministeriets tilskudsordning 
til miljøteknologi

Støtter udvikling, test og demonstration af nye 
teknologier (2007-2009)

Vand: 15 mio. kr. 
Sundt miljø (luft, støj og kemikalier): 21 mio. kr. 

2008: Tilskud til ca. 25 projekter. 

2009: ca. 12 mio. kr. i alt

Tilskudsmidler annonceres i Ingeniøren og på 
www.ecoinnovation.dk



Miljøteknologipenge til 
Akvakultur

I 2008 blev der givet tilskud til 3 projekter til en 
samlet værdi på ca. 1,2 millioner.

Der vil i 2009 være afsat et beløb til 
akvakulturprojekter 
(Udvikling/test/demonstration). Størrelsen er 
endnu ikke kendt



Miljøministeriets tilskudsordning 
til miljøteknologi

Procedure:

Ansøgningsrunder m. temaer (annonceres)

Bedømmelseskriterier: 

Potentiale for væsentlige miljøforbedringer

Teknologisk nyhedsværdi 

Markedspotentiale

Tilskudsprocenter (max.):

Teknologiudvikling: 50 % (60 % SMV)

Demonstration: 25 % (35 % SMV)

Se mere på www.ecoinnovation.dk



Partnerskab

Akvakultur har tidligere haft et tematisk spor 
under Vandpartnerskabet.

MST er interesserede i at høre om der er 
interesse for et Akvakultur partnerskab som MST 
støtter finansielt.

- Støtte af sekretariat funktion
- konferencer
- Analyser 

- Markedsanalyser
- Konkurrence analyser



Tak for opmærksomheden
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