
Här är vinnarna i Tävlingen Miljöinnovation09!

Under året har arbetet pågått med att ta fram Sveriges mest intressanta 
miljöinnovationer. Innovatörer från hela landet har skickat in sina bidrag. 
Bidragen har granskats och bedömts av en jury. Nu är resultatet klart!
Pristagarna presenterades idag, 17 november, i samband med 
Miljöinnovationsdagen på Kåren i Halmstad.
Nu är de, tillsammans med övriga finalister, en del av det viktiga arbetet med att 
skapa nya, framgångsrika produkter och tjänster som minskar de globala 
miljö- och klimatproblemen.

1:a Mats Westermark –  Spillvärme
Ett hållbart samhälle kräver att vi använder energiresurserna betydligt mer effektivt. 
Mängder av energi försvinner idag till ingen nytta i form av industriell spillvärme 
och kraftvärmeproduktion. Miljöinnovationen ”Spillvärme” är ett nytt och kostnadseffektivt 
system för att uppgradera spillvärme så att den får högt användarvärde. 
Innovationen kan även minska klimatpåverkan. 

Juryn bedömer att miljöinnovationen ”Spillvärme” kan få stor betydelse 
för effektiv användning av spillvärme inom industrin och vid kraftvärmeproduktion.  
Detta kan på sikt också medverka till minskad global klimatpåverkan 
och ge goda affärsmöjligheter både nationellt och internationellt.

Kontakt: Mobiltelefon till Daniel Ingman (kontaktperson) 0704-9609504

2:a Niclas Stenlund –  Solarus
Miljöteknik handlar inte bara om teknisk prestanda. Lika viktigt är hur den kan bli en 
helhetslösning som är intressant för kunden.
Miljöinnovationen ”Solarus” är ett sätt att utvinna såväl värme som el ur en och samma 
solfångarpanel genom att kombinera tidigare känd teknik med nya egna innovativa lösningar. 
Målsättningen har varit att få en konkurrenskraftig produkt som kan ge ett brett 
genomslag på marknaden. 

Juryn bedömer att miljöinnovationen ”Solarus” kan få stor betydelse för att öka 
etableringstakten för solfångare genom att vara kostnadseffektiv och samtidigt kunna 
ge elenergi och varmvatten. Innovationen kan få stor betydelse på en global marknad.

Kontakt: Mobiltelefon till Niclas 0707-519802

den 17 november 2009
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3:a Richard Nilsson –  Hyra Solceller
Ett hållbart samhälle behöver miljöinnovationer som inte bara är fysiska konstruktioner. 
Det finns också ett stort behov av nya affärsmodeller som kan göra miljötekniken 
praktiskt och ekonomiskt mer intressant för vardagsanvändare. Miljöinnovationen 
”Hyra solfångare” är en djärv och nytänkande affärsmodell. Den bygger på solcellernas långa 
livslängd och möjligheterna att aktivt placera kundens investeringspengar på den finansiella 
marknaden. Resultatet har blivit ett attraktivt användarkoncept för solceller.

Juryn bedömer att projektet ”Hyra solfångare” kan få stor betydelse när det gäller att öka använd-
ningen av solceller. Även andra miljörelaterade produkter med lång livslängd kan genom liknande 
affärsmodeller få snabba och effektiva introduktioner, både nationellt och internationellt.

Kontakt: Mobiltelefon till Richard 0739-579710

Miljöinnovation är ett koncept för kommersialisering och bedömning av miljöinnovationer. 
Och det är inget nytt! Hela 10 års systematiskt arbete med miljöinnovationer, nätverk, 
kontakter och kompetens finns till förfogande.

Välkommen att ringa för fler upplysningar och kontakter:
Projektledare Hans Leghammar, 035 – 17 98 69 
Koordinator Åsa Tegelberg, 035 – 17 98 21
Pressansvarig Charlotte Nilsson Bibin, 035 – 17 98 82

den 17 november 2009
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Nya miljöinnovationer på väg!

Vi har äran att meddela att finalisterna i Tävlingen Miljöinnovation09 är utsedda!!
De kommer att bli en del i det viktiga arbetet med att skapa nya, framgångsrika produkter 
och tjänster som minskar de globala miljö- och klimatproblemen.
Finalisterna kommer från i stort sett hela Sverige.

Nu är de 12.Vem som till sist blir årets hetaste miljöteknikhopp? 
På Miljöinnovationsdagen i Halmstad 17 november vet vi svaret.

Att delta i tävlingen gör skillnad. Flera tidigare finalister finns idag bland branschens 
mest intressanta företag. Läs om flera av dem på vår hemsida, www.miljoinnovation.se

Svar på frågor och fler upplysningar kan projektkoordinator Åsa Tegelberg ge, 
ring, 0735-623 125.

Miljöinnovation är ett koncept för kommersialisering och bedömning av miljöinnovationer. Och det är inget nytt! 
Hela 10 års systematiskt arbete med miljöinnovationer, nätverk, kontakter och kompetens finns till förfogande.

den 22 oktober 2009
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Världen behöver Miljöinnovationer!

Nu pågår arbetet med att ta fram Sveriges mest intressanta miljöinnovationer och det råder 
aktivitet från norr till söder. Innovatörer från hela landet har skickat in sina bidrag till 
Tävlingen Miljöinnovation 09 och hoppas ta plats bland finalisterna (*).

Det är ett sätt att bli en del i det viktiga arbetet med att skapa nya, framgångsrika produkter och 
tjänster som minskar de globala miljö- och klimatproblemen.

Förstapristagaren blir 100 000:- rikare. Övriga finalister blir inte heller lottlösa. Alla får dessutom 
tillgång till tio års systematiskt arbete med kommersialisering av miljöinnovationer. 

Omkring 700 innovationer har bedömts genom åren och nätverket har ca 180 företag och 
fristående innovatörer.

Att delta i tävlingen gör skillnad. Det kan förra årets vinnare, Organo click, intyga. 
Flera tidigare finalister återfinns idag bland branschens mest intressanta företag. 
Läs om flera av dem på vår hemsida www.miljoinnovation.se

Finanskris, klimathot, strukturförändring. Betydelsen av att utveckla och uppmärksamma 
miljöinnovationer blir viktigare för varje dag som går. Miljöteknik eller cleantech är en världens 
viktigaste framtidsmarknader enligt OECD. 

Så – vem blir detta års hetaste miljöteknikhopp? 
På Miljöinnovationsdagen i Halmstad den 17 november vet vi svaret.

Det här kan vi prata mycket om – ring vår projektkoordinator Åsa Tegelberg 
så berättar vi mer, 0735-623 125.

Miljöinnovation är ett koncept för kommersialisering och bedömning av miljöinnovationer. Och det är inget nytt! 
Hela 10 års systematiskt arbete med miljöinnovationer, nätverk, kontakter och kompetens finns till förfogande.

*Norrbottens län, Väster norrlands län, Örebro län, Uppsala län, Stockholms län, Södermanlands län, 
Västra Götalands län, Östergötlands län, Gotlands län, Hallands län, Kronobergs län, Blekinge län, Skåne län.

www.miljoinnovation.se - info@miljoinnovation.se

den 24 september 2009
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Ökad kunskap om socialt företagande  
– informationssatsning 2009

Sociala företag  
bidrar till tillväxt

TILLVÄXTVERKETS
PROGRAM

Sociala företag skapar arbete, nya affärsidéer och 
metoder för rehabilitering – och bidrar därmed till  
en hållbar tillväxt. 

Detta är kärnbudskapet i den informationssatsning 
som Tillväxtverket genomför under 2009, i sam arbete 
med bland andra Arbetsförmedlingen, Social styrelsen 
och Försäkringskassan.
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