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Miljøteknologi-verifikation – et oplæg til diskussion 
 

 

Hvad er miljøteknologi-verifikation? 
Miljøteknologi-verifikation er en afprøvning af, om (ny) miljøeffektive teknologier 
holder, hvad udvikleren/producenten/sælgeren lover. 
 
Hvad nytter det? 
Miljøteknologi-verifikation et nyt redskab til fremme af miljøeffektive teknologier. 
Miljøteknologi-verifikation hjælper teknologiudvikler/-producent med at sælge miljø-
effektive produkter og teknologikøber med at finde produkter, der opfylder købers 
behov. 
 
Hvordan virker det? 
Verifikation af miljøteknologier (environmental technology verification, ETV) 
gennemføres af uafhængige verifikationscentre og leverer sammenlignelige og 
troværdige data for miljøteknologiers ydeevne (se eksempel på indhold i et certifikat 
på sidste side). Miljøteknologi-verifikation er ikke i modsætning til, men et 
supplement til produktcertificering og typegodkendelser. 
 
Hvad er status? 
Miljøteknologi-verifikation er etableret i bl.a. USA og Canada, og EU Kommissionen 
fremlægger midt i 2008 et forslag om etablering af en europæisk miljøteknologi-
vurderingsordning, som forventes i drift fra 2010. Udformningen af den Europæiske 
ordning er i gang (se skitsen på sidste side), der er gennemført et mindre antal 
pilotverifikationer af miljøteknologier i Europa støttet af EU og Nordisk Ministerråd, 
og samarbejde imellem de etablerede ordninger i USA og Canada og det kommende 
EU system sættes i gang i slutningen af 2008 i form af et EU projekt. I første 
omgang forventes den europæiske ordning at omfatte moniteringsudstyr (luft, 
vand), udstyr til emissionsreduktion (spildevand, luftforurening, drivhusgasser), 
energibesparende udstyr og renere teknologier, men en bredt dækkende ETV 
ordning er målet. 
 
Hvad kan der være i det for Danmark? 
En europæisk ETV ordning kan indebære flere fordele: 
 

• Omkostningseffektiv dokumentation af ny teknologiers ydeevne kan hjælpe 
industrien ind på ny markeder i Europa, USA/Canada og i andre lande med 
miljøteknologi-verifikationsordninger. 

• Tidlig dokumentation for ny teknologiers ydeevne kan hjælpe udviklere i 
kontakt med investorer, og investorer i kontakt med lovende teknologier. 

• Sammenlignelig og troværdig dokumentation for ny miljøteknologiers 
anvendelsesområder og ydeevne kan hjælpe teknologikøbere til at turde satse 
på ny teknologi, og til at købe de rigtige produkter. 
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• Lokal adgang til miljøteknologi-verifikation kan lette indtænkning af 
verifikation i udviklingsfasen og dermed betyde reducerede samlede 
omkostninger og bedre produkter. 

• Dokumentation for nye teknologiers ydeevne kan give myndighederne bedre 
overblik over teknologier, som kan opfylde miljømål/-krav 

 
Med det rigtige system er der gode muligheder for at opnå en række fordele for 
dansk miljøteknologi.  
 
Hvad kan barriererne være? 
Selvom fordelene er mange og væsentlige, så er der også risici ved etablering af en 
europæisk ordning for miljøteknologi-verifikation: 
 

• En ETV ordning uden tilstrækkelig troværdighed og ekspertise kan blive en 
ekstra omkostning for både industri og myndigheder uden den ønskede 
nyttevirkning. 

• En langsom dansk udbredelse af en europæisk ETV ordning kan betyde tabte 
markedsandele. 

• En centralistisk opbygning af ETV systemet på EU plan kan vanskeliggøre et 
smidigt samarbejde imellem udviklere/producenter og verifikationsenheder 
for de enkelte landes producenter. 

• En Europæisk ETV ordning uden tilstrækkelig koordinering og kvalitetskontrol 
kan reducere sammenlignelighed og hindre anerkendelse af certifikater på EU 
niveau. 

• En bureaukratisk arbejdsgang kan forsinke nye produkters indtog på 
markederne. 

 
Med en rettidig indsats kan Danmark sikres sig imod risici og opnå en optimal 
udnyttelse af de muligheder, der ligger i den kommende europæiske miljøteknologi-
verifikationsordning. 
 
Hvorfor en workshop? 
Opbygningen af en europæisk miljøteknologi-verifikationsordning er i gang. Hvis der 
skal opnås fuldt udbytte af EU ETV ordningen, er der både brug for at påvirke 
udformningen i den ”rigtige” retning, og for at starte forberedelserne til nyttiggørelse 
i god tid. 
 
Hvor kan jeg læse mere? 
Viden om miljøteknologi-verifikation kan findes på Internettet, f.eks. på: 
 
http://www.eu-etv-strategy.eu/ (EU’s strategi på området) 
http://www.epa.gov/etv/ (USA’s ETV program) 
http://www.etvcanada.ca/index2.htm (Canada’s ETV program) 
www.est-testnet.net (et EU ETV project) 
www.etvnord.org (et Nordisk ETV project) 
http://www.ecoinnovation.dk/Emneoversigt/IsaerForVirksomheder/Certificeringsordn
ing_landbrug/Certificering_landbrug_mere.htm (den danske certificeringsordning for 
landbrugsteknologier) 
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Skitse over den planlagte EU ETV ordning 
 

 

 

Eksempel på hoved og resultattabel fra verifikation 


