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Opgaven
- Hvordan kan erhvervslivet inden for forskellige sektorer 

bidrage til at nå målet om 70 % CO2-reduktion nationalt?

- Hvordan kan erhvervslivet bidrage til at reducere globale 
CO2-udledninger?

- Hvilke politiske initiativer er nødvendige og kan hjælpe 
virksomhederne på vej?



Marienborg 
møde

13. november Februar/marts 2020

Sektorer præsenterer 
foreløbige bidrag for Grønt 

Erhvervsforum mv. 

Efterår 2020

Færdige 
sektorkøreplaner

Videre arbejde med 
sektorkøreplaner

Halvårlige møder i 
Grønt Erhvervsforum

2023

TIDSLINIE FOR KLIMAPARTNERSKABER

Statusmøder ml. 
erhvervsorg. og 

ministerier

Jan/februar 2020

Tværgående spor



Klimapartnerskab for affald, vand og cirkulær 

økonomi



Regeringen ønsker:

• Vision og reduktionsmålsætninger

• Udgangspunkt – hvor står sektoren 
i dag

• Muligheder og udfordringer

• Sektorens egne tiltag fremadrettet

• Anbefalinger til regeringen

• Milepælsplan for sektorens 
reduktion

Sektorkøreplan



Proces
Frem til marts:

• Inddragelse af interessenter – input fra workshop og bredt fra interessenter

• Bearbejde input

• Dialog med erhvervsorganisationer

• Sounding board – virksomheder i DI netværk

• Præsentation af foreløbigt idékatalog til regeringen

Efter marts til efterår 2020:

• Konkretisere indhold i sektorkøreplaner

• Involvering af udvalgte virksomheder

• Aflevere sektorkøreplan



Nationalt Globalt

CO2-udledninger



Mål for vandområdet

Mål: Den danske vandsektor er energi- og 
klimaneutral i 2030

Mål: Den danske vandteknologieksport 
fordobles fra 2018 til 2030

Danmark skal være verdensførende i at 
levere intelligente, bæredygtige og effektive 
vandløsninger
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Affald, vand og cirkulær økonomi er sjette største 
sektor opgjort ud fra emissionsudledning i Danmark
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1 Basisfremskrivning i 2030 allerede 

oppe på 51% reduktion

Landbrug står for 43% af totalen i 

2030 og er en helt central 

udfordring

Næsten 100% VE i 2030, og derfor 

endnu større gevinst ved 

elektrificering af processer

Sektorerne prod, energtung, affald, 

luftfart udgør 21% af samlede 

emissioner i 2030 (næsten 30% hvis 

outbound udenrigsfly inkluderes)

Energitung industri den eneste, hvis 

emissioner forventes at stige, ikke 

falde



Recap af emissionsmål for sektoren

Centrale spørgsmål

Hvilke effekter er indlagt i 
basisfremskrivningen?

Hvilke løftestænger er identificeret, som 
adresserer udledningen i 2017?

1. Basisfremskrivning oprundet – eksakte tal for energidrevet udledning udestår
Source: Energistatistikken fra formandsskabsmøde d. 19/12
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Overblik - VAND

• Branchens egne forslag

• Reduktion af lattergasemission 

• Øget energiproduktion/biogas på renseanlæg

• Energieffektive løsninger, herunder mulighederne ved IoT mm.

• Klimatilpasning – fjernelse af vand fra kloak og renseanlæg

• TCO og energieffektivitet i indkøb

• Politiske forslag 

• National aftale og handlingsplan for en energi- og klimaneutral vandsektor

• Obligatorisk anvendelse af TCO, krav til energieffektivitet vægtes i indkøbsprocessen

• Krav om klimatilpasning, der fjerner vand fra kloaksystem

• Tilpas/revider afgiftsstruktur så varmepumper mm. bliver attraktivt

• Flere midler til innovation og særligt fokus på digitalisering

13



Energy and ressource strategy 2030
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INTRODUCTION

Vision

We recycle valuable resources in a circular economy while 
considering environment, the whole water cycle and our business 
economy. 
We produce more energy than we consume. We are aware of our 
effect on greenhouse gasses and are CO2-neutral.

Goals 
2030

50% phosphor 
recovery

Net energy 
producing

Goals 2020
Energy self sufficiency

electricity and Heat 
55%

40% reduction 
in CO2 emissions

(carbon footprint)

CO2-neutral

35% 
phosphor recovery

of
P in inlet



Energy and resource 
recovery

Water 
reclamation

Water production and 
distribution

Water cycle 
management

• Energy and resource recovery

• Input: Biogas, Electricity, heat prod. and 
phosphorus recovery. 

• Output: Energy neutrality, Organic phosphor, 
Reduced operation costs

• Water reclamation

• Input: Energy conservation 3. generation 
WWTP. N and P removal plus Anammox

• Output: Improved effluent quality and local 
environment

• Water production and distribution

• Input: Leakage and pressure management

• Output: Improved water quality and supply

• Water cycle management

• Input: Reduce infiltration, separate waste and 
rainwater, storm water management. Water 
resource protection

• Output: Improved flood control and safe water 
resources

Nexus: 

Automation, sensor 

and control systems



ReWater the learning plant



Konkret anvendelse af SDG
Global videns eksport

Vand – spildevand –

klima - energi

Innovation

Demonstration

Export



Contact details:

Lars Schrøder, CEO

Aarhus Vand Ltd.

Lars.schroder@aarhusvand.dk

Web:

http://www.aarhusvand.dk/international/

Thank You for Your Attention

mailto:lsc@aarhusvand.dk
http://www.aarhusvand.dk/international/

