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Erhvervsfyrtårne  

Nordjylland Vedrørende erhvervsfyrtårn Nordjylland lagde sekretaria-

tet op til, at bestyrelsen anbefalede konsortiet at prioritere 

de forudgående analyser, der betragtes som centrale akti-

viteter for at få gennemført fyrtårnet som helhed, og at der 

ved en eventuel justering af budgettet ses på, hvilke akti-

viteter der med fordel kan udskydes til fremtidige annon-

ceringsrunder eller søges iværksat via anden finansiering. 

Sekretariatet oplyste, at der vedrørende test- og demon-

strationsfaciliteter udestår en væsentlig statsstøtteafkla-

ring, der giver risiko for, at de støtteberettigede udgifter 

(afskrivninger) bliver betragteligt lavere end budgetteret i 

projektbudgettet. 

 

Bornholm Vedrørende erhvervsfyrtårn Bornholm lagde sekretariatet 

op til, at bestyrelsen kunne anbefale konsortiet at priorite-

re etableringen af det nationale center for grøn energi og 

det planlagte residential college samt igangsættelsen af 

gennemførlighedsundersøgelser vedrørende power-to-X 

og projektets bunker hub. Bestyrelsen vurderede, at det 

bornholmske fyrtårn kun i nogen grad fremstår som en 

samlet indsats, og at den indbyrdes sammenhæng mellem 

aktiviteterne og hovedformålet med fordel kan styrkes. 

 

Fyn Vedrørende erhvervsfyrtårn Fyn lagde sekretariatet op til, 

at bestyrelsen kunne anbefale konsortiet at fokusere på 

opbygning af den planlagte infrastruktur, så faciliteterne 

er klar til brug efter projektperioden, og på hovedaktivite-

ter vedrørende storskalaproduktion og næste generation af 

droner. Sekretariatet vurderede, at indkøb af udstyr (radar) 

er omfattet af statsstøttereglerne med den følge, at støtte-

procenten vil blive lavere, og der pågår dialog med ansø-

ger herom. 

 

Hovedstaden Vedrørende erhvervsfyrtårn Hovedstaden lagde sekreta-

riatet op til, at bestyrelsen kunne anbefale konsortiet at 

fokusere på aktiviteter, der indebærer udvikling af nye ak-

tiviteter, herunder særligt pilotprojekterne vedrørende in-

spiration til et sundere liv og identifikation af højrisiko-

grupper i relation til svær overvægt. 

 

Midtjylland Vedrørende erhvervsfyrtårn Midtjylland lagde sekretaria-

tet op til, at bestyrelsen kunne anbefale konsortiet – i be-

tragtning af det store antal delprojekter – at fokusere på de 
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Erhvervsfyrtårne  

delprojekter, der direkte og med størst effekt bidrager til 

at realisere kernen i det vandteknologiske potentiale, og 

tilsvarende at nedprioritere de delprojekter, der har karak-

ter af drift eller videreførelse af eksisterende initiativer 

uden tydelig tilknytning til den bærende vision.  

 

Bestyrelsen anbefalede herudover, at erhvervsfyrtårn 

Midtjylland – evt. gennem senere ansøgningsrunder – af-

søger potentialet i at udvide fokus til også at omfatte virk-

somhedernes datasikkerhed i relation til cybertrusler rettet 

mod vandsektoren og forsyningssystemer. 

 

Sjælland 

Femern 

Vedrørende erhvervsfyrtårn Sjælland i relation til Femern-

anlægsarbejdet lagde sekretariatet op til, at bestyrelsen 

kunne anbefale konsortiet at fokusere på at igangsætte ini-

tiativer, der sikrer, at viden om byggeri fastholdes i regio-

nen, og i relation hertil især fokusere på at etablere det 

planlagte viden- og læringscenter.  

 

Bestyrelsen pegede på, at projektets relevans for danske 

virksomheder i betydelig grad afhænger af, om tunnel-

elementer bliver en bærende del af megainfrastrukturen 

andre steder i landet. I tilknytning hertil fremhævede be-

styrelsen, at virksomhedsengagementet i erhvervsfyrtårnet 

bør styrkes og betonede behovet for at intensivere og sy-

stematisere arbejdet med at kapitalisere på den viden, der 

genereres i byggeri- og anlægsarbejdet som forudsætning 

for den langsigtede kommercielle effekt. Hertil bemærke-

des, at den viden, der opbygges i de store og ofte interna-

tionale entreprenørvirksomheder, er væsentlig at kunne 

fastholde i Danmark, så der herudfra foranstaltes en vi-

denopbygning blandt de ofte mindre sjællandske underle-

verandører.  

 

Bestyrelsen tilsluttede sig sekretariatets anbefalinger og 

lagde herudover vægt på, at konsortiet har behov for at 

konkretisere vision og kommercielle potentiale af viden-

centeret og det samlede fyrtårnsprojekt yderligere og at 

øge private virksomheders engagement og det kommunale 

ejerskab. 

 

Sjælland 

Biosolutions 

Vedrørende erhvervsfyrtårn Sjælland i relation til biosolu-

tions lagde sekretariatet op til, at bestyrelsen kunne anbe-

fale konsortiet at styrke adgangen til demonstrations-, ska-

lerings- og testfaciliteter, fokusere på velfungerende bro-

bygning mellem virksomheder og videninstitutioner og 

søge aktiviteter vedrørende synlighed og markedsføring af 

fyrtårnet finansieret i senere ansøgningsrunder eller via 
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andre kilder. Udfordringen er at anvende en passende 

statsstøtteløsning for de virksomheder og videninstitutio-

ner, som skal eje demonstrations-, skalerings- og testfaci-

liteterne. 
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