
Tilskud til miljøeffektiv teknologi 2008
4. annoncerunde
Formålet med Miljøstyrelsens tilskuds-
ordning til miljøeffektiv teknologi er  
at skabe bedre rammer for danske 
virksomheders udvikling og markeds-
føring af miljøeffektiv teknologi. Ind-
satsen skal målrettes konkurrence-
dygtige og innovative løsninger på 
væsentlige globalt udbredte miljøud- 
fordringer.  

Miljøstyrelsen indkalder ansøgninger 
inden for området:  
”Et rent og uspoleret vandmiljø”. 

Der er afsat en samlet ramme på  
ca. 6 mio. kr. Tilskudsprocenten  
afhænger af projektets karakter.

Nedenstående emner har fokus på 
nationale problemstillinger og behov  
for teknologiske løsninger. Det skal 
bemærkes, at tilskud også kan gives  
til projekter med globalt miljø- og 
markedsfokus.

a) Grundvand/drikkevand
Der kan søges tilskud til projekter, som 
omfatter udvikling, test og/eller demon-
stration af teknologier  

til kontinuert/online måling af 
forurenende stoffer på vandværker 
eller i ledningsnet, med det formål  
at monitere den kemiske eller 
mikrobiologiske kvalitet af vandet.
til rensning af forurenede grund-
vandsmagasiner, herunder belysning 
af alternative muligheder for afled-
ning af det rensede grundvand  
(reinfiltrering, udledning til over-
fladevand el.lign.)

b) Spildevand
Der kan søges tilskud til projekter, som 
omfatter udvikling, test og/eller 
demonstration af teknologier 

der kan medvirke til at forbedre den 
hygiejniske kvalitet af udledt spilde-
vand med henblik på at sikre en god 
badevandskvalitet.

•

•

•

der kan medvirke til at optimere 
rensning på spildevandsanlæg med 
henblik på at forbedre afløbskvali-
teten i forhold til næringsstoffer og 
miljøfremmede stoffer på såvel store 
som små anlæg.   

c) Overfladevand
Der kan søges tilskud til projekter,  
som omfatter udvikling, test og/eller 
demonstration af teknologier til sø-
restaurering, der kan medvirke til at 
sikre, at forurenende stoffer fjernes  
fra søen, herunder teknologier til 
oprensning af bundsediment fra 
forurenede søer.

d) Dambrug
Der kan søges tilskud til projekter, som 
omfatter test og/eller demonstration af 
nye eller nye kombinationer af tekno-
logier, som kan anvendes til at reducere 
udledningen af forurenende stoffer fra 
dambrug. 

Det kan både omfatte drifts-teknologier 
og renseteknologier med henblik på at 
forbedre afløbskvaliteten  
i forhold til næringsstoffer bl.a. fosfor, 
organisk materiale og miljøfremmede 
stoffer, herunder medicin og hjælpe-
stoffer. Der lægges vægt på at få doku-
menteret de miljømæssige effekter.

e) Anden teknologi til reduktion 
af vandrelateret forurening
Der kan søges tilskud til projekter til 
udvikling, test og demonstration af 
andre teknologier, der kan bidrage til at 
reducere presset på vandressourcerne 
og forbedre vandmiljøet, herunder 
teknologier, der kan bidrage til at 
opfylde målene i Vandrammedirektivet.

• GENERELLE OPLYSNINGER
Ansøgningen skal bestå af:
1) Oplysningsskema, der skal   
 underskrives
2) projektbeskrivelse
3) budgetskema. 

Oplysningsskema, vejledning i udform-
ning af projektbeskrivelse samt budget-
skema er tilgængelige på Miljøstyrelsens 
hjemmeside om miljøteknologi  
www.ecoinnovation.dk, se under: 
> Især for virksomheder > Finansiering 
og tilskud > Miljøstyrelsens tilskudsord-
ning til miljøeffektiv teknologi. 

Ansøgninger kan sendes med e-mail  
og skal så mærkes i titelfeltet med 
”Miljøeffektiv teknologi 2008” samt 
ansøgningens titel.  
Ansøgningsmaterialet skal vedhæftes  
e-mailen i PDF-format.

Ansøgninger kan sendes på papir  
og skal så mærkes på kuverten med 
”Miljøeffektiv teknologi 2008”.  
Ansøgningsmaterialet skal indsendes  
i 2 eksemplarer – uden ringbind eller 
anden form for indbinding.

Frist: 2. december 2008 kl. 12.00.

ADRESSE OG  
KONTAKTOPLYSNINGER 

Miljøstyrelsen
Miljøteknologi, 
Strandgade 29
1401 København K
Tlf.: 72 54 40 00
e-mail: mst@mst.dk

Uddybende oplysninger om ordningen, 
emneområder, tilskudsprocenter, 
tilskudsvilkår, grundlag for vurdering  
af ansøgninger m.m. kan læses på  
www.ecoinnovation.dk

Formålet med Miljøstyrelsens arbejde er at beskytte mennesker, natur og miljø mod forurening og løse samfundets miljøproblemer på  
en effektiv måde. Miljøstyrelsen rådgiver regeringen i forvaltningen af en række miljølove, som styrelsen også mere selvstændigt har 
ansvaret for gennem den løbende enkeltsagsbehandling. Miljøstyrelsens opgave er derudover som grundlag for regeringsarbejdet at 
udvikle indsatser og regler, der mindsker miljøproblemerne samt at informere om miljøets tilstand. 


