Miljøteknologi - CLEAN Danmarks Miljøteknologiklynge
Miljøteknologiområdet dækker teknologier relateret til produktion af energi og til energieffektive løsninger
i erhvervsmæssig sammenhæng.
Området omfatter brancher og værdikæder inden for energiproduktion, -infrastruktur, -lagring, -transport,
-konvertering, -planlægning, energieffektive teknologier, elektrificering, sektorkobling, design, rådgivning
og integration af systemer.
CLEAN har hovedsæde i Sønderborg og regionale hubs i København, Middelfart, Aarhus, Aalborg og Esbjerg.
Miljøteknologiklyngens kontor i Sjællandsregionen vil understøtte den grønne omstilling i regionen og
bidrage til visionen om at blive verdensførende inden for biosolutions samt udnytte potentialet i FemernBælt forbindelsen.
Blandt andet gennem at fremme demonstration og udvikling af biobaseret vandrensning, fx via
enzymteknologi, eller anvende cirkulære løsninger og forretningsmodeller til at håndtere
ressourcestrømme som fx beton, træ og plast mhp. genanvendelse og ”upcycling”.
Det regionale klyngekontor placeres i Roskilde med et klart fokus og en dedikeret indsats ift. at engagere
sjællandske virksomheder i klyngens aktiviteter. Den fysiske lokalisering af klyngekontoret hos RUC vil sikre
et tæt samarbejde, så RUC og klyngen sammen kan udvikle og implementere indsatser målrettet
virksomhederne i Sjællandsregionen, men også virksomheder i resten af landet.
Medarbejderne i klyngekontoret vil være opsøgende over for virksomheder og aktører i regionen. Der
foretages virksomhedsbesøg, arrangeres informationsmøder mv. som er specifikt målrettet de sjællandske
virksomheder.
Klyngekontoret gennemfører en bred pallette af aktiviteter, hvor virksomheder indføres i den fremmeste
viden inden for miljøteknologi samt emner som digitalisering, finansiering, forretningsudvikling mv.
Arbejdet udføres i samarbejde med Erhvervshus Sjælland og de lokale erhvervsserviceoperatører
koordineres ift. de aktiviteter, der er igangsat her på den grønne omstilling.
Klyngen har partnerskaber med en række øvrige vidensinstitutioner i Sjællandsregionen. Det gælder bl.a.
DTU (som har campus på Risø), Aarhus Universitet (som har Institut for Miljøvidenskab beliggende på Risø),
SDU (campus beliggende i Slagelse) og FORCE Technology (kontor i Kalundborg).
Der lægges op til, at det regionale klyngekontor etableres med kommunal medfinansiering på samlet 1 mio.
kr. årligt i 2021-2024. Roskilde Kommune påtager sig som leadkommune en medfinansiering på 500.000
kr./år, mens de resterende 500.000 kr. fordeles på de øvrige kommuner efter befolkningstal.
Dog kan filialen først etableres ultimo 2021, hvorfor leadkommunen påtager sig at dække omkostningerne
her og de øvrige kommuner skal derfor blot medfinansiere i perioden 2022-24.

