
 

 
 
 
Bilag 1: Beskrivelse af klimatilpasningspartnerskab med fokus på 
regn- og spildevandshåndtering 
 
 

 
1. Baggrund 
Regeringen vil arbejde for grøn omstilling af dansk økonomi. Dette skal 
bl.a. ske ved at fremme offentlig-privat samarbejde og ved at bruge den 
offentlige sektors efterspørgsel mere aktivt til at fremme grøn innovation 
og udvikling af nye løsninger på de globale udfordringer inden for miljø- 
og klimaområdet.  
 
Regeringen har også særskilt fokus på klimatilpasning. I regeringsgrund-
laget ”Et Danmark, der står sammen” fremgår det bl.a., at regeringen 
gennem en række initiativer vil bidrage til løsningen af de store udfor-
dringer og investeringer, som kommunerne står overfor i de kommende 
år.  
 
Et af de største fokusområder i forbindelse med kommunernes arbejde 
med strategier og handlingsplaner for klimatilpasningsindsatsen er som 
bekendt regn- og spildevandshåndtering. I den forbindelser efterlyser 
mange kommuner nye teknologiske løsninger, og den store kommunale 
efterspørgsel efter nye løsninger skaber et betragteligt erhvervsmæssigt 
potentiale for danske virksomheder. Dette potentiale bør udnyttes syste-
matisk som driver for innovation og vækst.  
 
2. Formål 
Der etableres et klimatilpasningspartnerskab mellem Fornyelsesfonden 
samt et begrænset antal kommuner og deres forsyningsselskaber. Partner-
skabet skal efterspørge konkrete nye kommercielle innovative produkter 
og serviceydelser, der kan løse de forestående kommunale udfordringer 
med regn- og spildevandshåndtering. Dette skal så vidt muligt ske gen-
nem funktionsudbud, hvor udvikling og leverance integreres i én samlet 
opgave.  
 
Partnerskabet skal samtidigt bidrage til at det store erhvervsmæssige po-
tentiale, der følger af de kommende års kommunale klimatilpasningsinve-
steringer inden for regn- og spildevandsområdet, udnyttes bedst muligt. 
Det er derfor vigtigt, at de løsninger, der udvikles, er generiske og efter-
følgende vil have et stort marked hos andre aktører i Danmark og udlan-
det. Dette skal bidrage til øget vækst i virksomhederne samt øget eksport 
af nye danske vandløsninger til det voksende globale marked.  
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Fornyelsesfonden 
Fonden skal bidrage til at 
særligt små og mellemstore 
virksomheder kan udnytte 
de globale udfordringer på 
miljø- og klimaområdet og 
velfærdsområdet som 
springbræt for nye forret-
ningsmuligheder.  
 
Fonden har 760 mio. kr. på 
finansloven i perioden 
2010 – 2012, og formålet 
er at styrke vækst, beskæf-
tigelse og eksport og sam-
tidig forbedre vores miljø, 
klima og velfærd.  
 
Fonden har et kommercielt 
fokus, og målet er at udvik-
le og markedsmodne kon-
krete produkter og services.  
 
Fondens innovationsindsats 
er markedsnær og fokuse-
rer bl.a. på at fremme bru-
ger- og efterspørgselsdre-
vet innovation – herunder 
at det offentlige skal spille 
en mere aktiv rolle.  
 
Fondens markedsmod-
ningsindsats støtter afprøv-
ning af nye produkter og 
serviceydelser blandt for-
skellige kundesegmenter. 
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Gennem partnerskabet bringes kommuner og forsyningsselskaber sam-
men med virksomheder på et tidligt stadie i udviklingen af nye innovative 
løsninger. Dermed kan kommuner og forsyningsselskaber bl.a. opnå en 
øget indsigt i markedet og mulige løsninger, mens virksomhederne vil få 
større viden om de kommunale udfordringer og behov. Dette vil i højere 
grad gøre virksomhederne i stand til at udvikle produkter og serviceydel-
ser, der modsvarer den konkrete kommunale efterspørgsel. Hvis flere 
kommuners efterspørgsel samles, vil det samtidig styrke virksomhedernes 
incitament til at kaste sig ud i udviklingsprocessen.  
 
Initiativet bygger videre på erfaringer fra et lignende partnerskab, som 
Fornyelsesfonden har etableret med de fem regioner inden for sundheds- 
og sygehusområdet. Sygehuspartnerskabet fokuserer ligeledes på at reali-
sere det store erhvervsmæssige potentiale, der ligger i forlængelse af store 
offentlige investeringer og dermed på at bruge den offentlige efterspørg-
sel som driver for innovation og vækst.  
 
3. Klimatilpasningspartnerskabets konstruktion  
Som udgangspunkt tænkes klimatilpasningspartnerskabet at gennemløbe 
fire faser. Disse er skitseret i figur 1 og kort beskrevet efterfølgende. 
 
Det skal pointeres, at den endelige konstruktion og processen for det vi-
dere samarbejde først vil blive endelig fastlagt i samarbejde med de 
kommuner og forsyningsselskaber, som kommer til at indgå i partnerska-
bet. 
 
Figur 1: Skitse til partnerskabets faser, aktiviteter og økonomi 

 
I fase 0 samler fonden en række kommuner og deres forsyningsselskaber 
med henblik på at identificere og beskrive de største fælles udfordringer 
inden for regn- og spildevandshåndtering. Endvidere fastlægges partner-
skabets endelig konstruktion. Fasen afsluttes med etablering af et egent-
ligt partnerskab. 
 
Hvis partnerskabets kommuner og forsyningsselskaber i den indledende 
fase identificerer forskellige typer udfordringer og løsningsbehov, kan det 
være en mulighed at dele partnerskabet i en række undergrupper. Hver 

F
unktionsudbud m

.
kriterier for kø

b

G
ate: O

pfyldelse af 
kriterier for kø

b

FASE 1: IDENTIFIKATION 
AF BEHOV, SCANNING AF 
MARKED, UDARBEJDELSE
AF UDBUD MV.

FASE 2: INNOVATION FASE 3: LEVERANCE

E
tablering af partnerskab

A
K

T
IV

IT
E

T
E

R

FASE 0: INDLEDENDE 
DIALOG MED INTERES-
SEREDE KOMMUNER

F
orpligtelse af ressourcer

til udvikling af udbud

Ø
K

O
N

O
M

I E
vt. indkø

b

Kommunale ressourcer
(timer og likvider) 

Kommunale ressourcer
(kommuner/forsyninger
køber nye løsninger)

Kommunale ressourcer
(timer)  

Fornyelsesfonden støtter innovation 
i virksomheder (ca. 30 mio. kr.)
Kommunale ressourcer (timer)  

V
alg af tilbudsgivere

O
ffentliggø

relse af funktionsudbud
R

eservation af ressourcer til indkø
b

F
unktionsudbud m

.
kriterier for kø

b

G
ate: O

pfyldelse af 
kriterier for kø

b

FASE 1: IDENTIFIKATION 
AF BEHOV, SCANNING AF 
MARKED, UDARBEJDELSE
AF UDBUD MV.

FASE 2: INNOVATION FASE 3: LEVERANCE

E
tablering af partnerskab

A
K

T
IV

IT
E

T
E

R

FASE 0: INDLEDENDE 
DIALOG MED INTERES-
SEREDE KOMMUNER

F
unktionsudbud m

.
kriterier for kø

b

G
ate: O

pfyldelse af 
kriterier for kø

b

FASE 1: IDENTIFIKATION 
AF BEHOV, SCANNING AF 
MARKED, UDARBEJDELSE
AF UDBUD MV.

FASE 2: INNOVATION FASE 3: LEVERANCE

E
tablering af partnerskab

A
K

T
IV

IT
E

T
E

R

FASE 0: INDLEDENDE 
DIALOG MED INTERES-
SEREDE KOMMUNER

FASE 0: INDLEDENDE 
DIALOG MED INTERES-
SEREDE KOMMUNER

F
orpligtelse af ressourcer

til udvikling af udbud

Ø
K

O
N

O
M

I E
vt. indkø

b

Kommunale ressourcer
(timer og likvider) 

Kommunale ressourcer
(kommuner/forsyninger
køber nye løsninger)

Kommunale ressourcer
(timer)  

Fornyelsesfonden støtter innovation 
i virksomheder (ca. 30 mio. kr.)
Kommunale ressourcer (timer)  

V
alg af tilbudsgivere

O
ffentliggø

relse af funktionsudbud
R

eservation af ressourcer til indkø
b



 3/4 
 
 

undergruppe skal derefter efterspørge løsninger på deres specifikke ud-
fordring.   
 
I fase 1 arbejder partnerskabets undergrupper frem mod en række konkre-
te funktionsudbud. Denne fase vil bl.a. indeholde en scanning af marke-
det og de løsningsmuligheder, som pt. eksisterer. Dette indebærer en dia-
log med virksomhederne på markedet, fx i form af workshops. Den store 
opgave i fase 1 vil blive udarbejdelsen af de konkrete funktionsudbud – 
og herunder bl.a. opgaven med at definere de kriterier der skal udgøre 
”gaten” i forhold til det efterfølgende indkøb af de udviklede løsninger. 
Fasen afsluttes med offentliggørelse af en række udbud. 
 
I fase 2 igangsættes det egentlige udviklingsarbejde af de virksomhe-
der/konsortier, der er udvalgt gennem udbuddene. I denne fase er det vig-
tigt, at kommuner og forsyninger inddrages i udviklingen for at sikre, at 
løsningen bliver optimal ift. de konkrete behov. Kommuner og forsynin-
ger kan fx inddrages gennem deltagelse i virksomhedernes test og tilpas-
ning af de nye løsninger.  
 
Fase 3 omfatter indkøb af de nye løsninger, der lever op til de i udbudde-
ne fastsatte kriterier. I henhold til EU’s statsstøtteregler kan Fornyelses-
fonden ikke støtte indkøb/anlægsinvesteringer, og disse skal derfor fore-
tages af kommunerne og forsyningsselskaberne.  
 
4. Økonomi og forpligtelser  
I bilag 2 kan interesserede kommuner og deres forsyningsselskaber til-
kendegive interesse i at deltage i klimatilpasningspartnerskabet. Interes-
setilkendegivelsen indebærer grundlæggende, at kommunen og forsy-
ningsselskabet som udgangspunkt er klar til at samarbejde med andre 
kommuner og forsyningsselskaber med et mål om at efterspørge fælles 
løsninger gennem funktionsudbud, der kombinerer udvikling og leveran-
ce.  
 
De kommuner og forsyningsselskaber, der bliver knyttet til partnerskabet 
(jf. afsnit 5 om udvælgelse), forpligter sig i første omgang til at bruge res-
sourcer til at etablere partnerskabet og udvikle de konkrete udbud. Dette 
vil være i form af timer i fase 0 og 1 samt likvider til at engagere udbuds-
konsulenter mv. Som udgangspunkt er det målet, at fase 1 afsluttes med 
konkrete udbud omkring årsskiftet 2012/13. 
 
I løbet af fase 0 og 1 kan der være enkelte af partnerskabets kommuner 
eller forsyningsselskaber, der vælger at springe fra - fx hvis det viser sig, 
at den enkelte undergruppes udbud bevæger sig i en retning, der ikke i til-
strækkelig grad adresserer den pågældende kommunes behov. Denne til-
bagetrækningsmulighed er nødvendig, da kommunerne/forsynings-
selskaberne bag de enkelte udbud forpligter sig til at indkøbe en given 
mængde af de nyudviklede løsninger, der lever op til de i udbuddene fast-
satte kriterier.  
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Fornyelsesfonden budgetterer aktuelt med et beløb i størrelsesordenen 30 
mio. kr. til et evt. klimatilpasningspartnerskab. Fondens midler vil blive 
anvendt til at støtte virksomhedernes konkrete innovations- og markeds-
modningsprojekter i fase 2. Fornyelsesfonden kan støtte udviklingen af 
nye innovative løsninger under forudsætning af, at de tildelingskriterier, 
der fremgår i fondens lovgrundlag, som fx nyhedsværdi, markedspotenti-
ale og miljøeffekt er et vigtigt element i selve udbuddene.  
 
Det er et krav ift. EU’s statsstøtteregler, at de private virksomheder med-
finansierer innovationsprocessen. Indregnes den private medfinansiering 
bliver den samlede sum til udvikling af nye klimatilpasningsløsninger in-
den for regn- og spildevandshåndtering ca. 60 mio. kr. 
 
I fase 2 er kommuner og forsyninger forpligtet til at anvende de nødven-
dige timer til at deltage i udviklingen af nye løsninger. Dette vil sikre de 
mest optimale og konkurrencedygtige løsninger. 
 
5. Hensyn ifm. evt. udvælgelse af kommuner til partnerskabet 
I det tilfælde at mange kommuner er interesseret i at deltage i klimatil-
pasningspartnerskabet, vil Fornyelsesfonden forbeholde sig retten til at 
udvælge de mest relevante deltagere på baggrund af nedenstående hen-
syn. Hensynene er opsat på baggrund af fondens lovgivne formål og til-
delingskriterier. 
 

� Økonomi: Fonden vil prioritere de kommuner og forsyningssel-
skaber, der de næste tre år forventer at investere mest i nye løs-
ninger til håndtering af regn- og spildevand. Fonden vil samtidig 
lægge vægt på, hvor mange ressourcer som den enkelte kommune 
vil anvende i regi af partnerskabet til at udvikle udbud og deltage i 
udviklingen af nye løsninger. Målet er således at skabe et så slag-
kraftigt partnerskab som muligt samt at samle efterspørgslen i re-
lativt store udbud mhp. at øge virksomhedernes incitament til at 
kaste sig ud i udviklingen af nye løsninger. 

 
� Tværgående udfordringer og behov: Det er målet, at partnerskabet 

baseres på problemstillinger, der er alment udbredte, og hvor løs-
ninger dermed vil have et stort og gerne internationalt markedspo-
tentiale. Fonden vil derfor prioritere at samle kommuner og forsy-
ningsselskaber på tværs af landet, der har ensartede udfordringer 
og løsningsbehov.  


