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Kilian Water: Den cirkulære økonomi har givet os 

indblik i et bredere markedspotentiale for vores 

allerede klima- og miljøvenlige produkter. 

 

For Kilian Water har deltagelse i 

Region Midtjyllands projekt Rethink 

Business – Fokuseret 

Værdikædesamarbejde været et 

startskud til, dels at få kvantificeret 

og markedsført produkternes klima- 

og miljøeffekt, dels at videreføre 

produktudviklingen mod en stadig 

bedre udnyttelse af spildstrømme, 

som værdifulde ressourcer og dermed 

en bedre forretning. 

 

Om at få den gode idé 

Idéen går ud på at bygge større lokale beplantede 

filteranlæg, der kan håndtere og rense 

spildevandet mere miljørigtigt end en alternativ 

separatkloakering til et større renseanlæg. Idéen 

opstod ud fra sætningen ”Spildevand er først en 

udfordring, når der er meget af det på et lille 

område. Ellers er det en vand- og 

næringsstofressource, der kan udnyttes lokalt.” 

Idéen var nærliggende, da den passede inde i 

forlængelse af de nuværende produkter, 

beplantede filteranlæg. Kilian Water deltager i 

den forbindelse allerede i en række 

statsfinansierede udviklingsprojekter med 

deltagelse af forsyninger, landmænd og 

teknologileverandører.  

 

 

 

 

Om at gå fra idé til afprøvning 

I løbet af oktober og november måned afholdes 

møder med de førende rådgivere indenfor 

spildevandsbranchen om mulige synergier mellem 

Kilian Waters produkter og rådgivernes arbejde 

med klimasikring og regnvandsbehandling. Målet 

er at få et partnerskab med rådgivere og 

forsyninger, der kan se muligheden for at 

anvende Kilian Waters produkter som en del af et 

større koncept. Første skridt vil være at vise, at 

løsningen er beregningsteknisk økonomisk 

konkurrencedygtig, og samtidig er væsentlig 

”grønnere” end nuværende alternativer. 

Herudover skal der i den nuværende 

myndighedsmæssige regulering åbnes op for 

muligheder for at udnytte renset spildevand 

lokalt. Dette arbejde er allerede i gang, og efter 

den varme og tørre sommer i 2018, er der 

kommet politisk opmærksomhed på disse 

muligheder.   

  

Det er svært at overbevise 

markedet om, at beplantede 

filteranlæg er mindst lige så 

driftssikre og robuste, som 

en ren mekanisk løsning. Og 

det er de! 
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Kilian Waters ejer og ansatte i vintersol 

 

Om at omstille forretningen til de nye koncepter  

Med deltagelsen i Rethink Business projektet er 

Kilian Water blevet bekræftet i deres 

udviklingsstrategi, og at deres produkter har en 

rigtig god miljøprofil, der med de rette 

samarbejdspartnere (rådgivere, landmænd og 

forsyninger) kan udvikles endnu mere.  

Om strategi, ledelse og medarbejdere  

Innovation og udvikling har været en væsentlig 

del af Kilian Waters forretningsplan siden opstart 

for 20 år siden. Derfor var deltagelsen i dette 

innovations- og afprøvningsforløb helt naturlig og 

uden større behov for ændring af strategi og 

ledelse. Kilian Water har dedikeret ressourcerne 

til projektet via én enkelt medarbejder med 

direkte kontakt til ledelsen, således at hele 

projektforløbet har været en direkte og hurtig 

beslutningsproces.  

Ressourceeffektivitet, cirkulær økonomi og 

grønne forretningsmodeller er og vil også 

fremover udgøre en væsentlig del af strategien og 

forretningsmodellen fremover. Nu med større 

fokus på de miljø- og klimamæssige aspekter ved 

salg af produkterne.   

Om markedstørrelse, -adgang og brand 

Der er en forventning om at større anlæg vil øge 

markedsmulighederne, samt øge mulighederne 

for at indgå i cirkulære konstellationer på nye 

markeder, f.eks. klimasikring og landbrug. Dette 

skal afprøves i de kommende måneder. 

Om forretningsmæssige gevinster ved at arbejde 

med principperne i Rethink Business 

Med Rethink Business projektet har Kilian Water 

dedikeret særskilte ressourcer til at fokusere på 

produkternes miljøprofil i stedet for udelukkende 

økonomi. Dette har resulteret i en øget indsigt og 

værktøjer, der på bedre vis kan dokumentere og 

visualisere ressourceforbrug og 

klimapåvirkninger.  

Herudover er virksomheden blevet bekræftet i at 

fortsætte forretningsplanen henimod produkter 

med større kapacitet og flere muligheder for 

ressourceudnyttelse igennem cirkulære 

samarbejder. Fra hovedsageligt at henvende sig 

til enkeltejendomme på landet, er målgruppen 

Vi har i de sidste 20 år haft 

stor succes med vores 

produkter på et snævert 

marked, hvor det 

udelukkende har været 

økonomi, der har været 

driveren. Nu har vi fået 

øjnene op for at vores 

produkter giver rigtig god 

mening i cirkulære 

samarbejder med 

forsyninger og landmænd til 

gavn for miljø og klima 
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øget til også at omfatte forsyningernes 

arbejdsområde indenfor spildevandshåndtering 

og klimasikring. 

 

Om miljømæssige gevinster ved at arbejde med 

principperne i Rethink Business 

Med deltagelse har Kilian Water fået udarbejdet 

et værktøj til at visualisere kundernes 

miljømæssige gevinster ved produkterne set i 

forhold til alternative løsninger. Etableres 

eksempelvis et anlæg fra Kilian Water til rensning 

af spildevand fra 400 personer vil der i forbindelse 

med driften blive udledt ca. 4.500 kg CO2 ækv./år. 

Dette er væsentligt mindre end den tilsvarende 

udledning på ca. 16.500 kg CO2 ækv./år, hvis der - 

helt konventionelt - etableres en kloakledning til 

nærmeste renseanlæg. 

 

 

 

 

 

 

 

Om det videre arbejde 

De næste måneder skal idéen om produkter med 

større kapacitet kommunikeres ud til de førende 

rådgivere indenfor spildevandsbranchen, og også 

til forsyningerne. Målet er at få etableret et 

samarbejde og nye synergier, der skal få øjnene 

op for de grønne produkter, og måske få input til 

andre udviklingsområder.  

 

Om Væksthusets vejledning undervejs 

Hele projektforløbet- herunder især Væksthusets 

vejledning undervejs – har haft stor værdi og 

været meget inspirerende. Specielt blev der er i 

projektet givet mange gode eksempler på 

omstillinger fra andre virksomheder, samt 

virkelige gode muligheder for sparring. 
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VIRKSOMHEDSNAVN 
Kilian Water 
 
VIRKSOMHEDSLEDER INTERVIEWET 
Karen Damgaard Hansen 
  
PRIMÆRE PRODUKT 
Beplantede filteranlæg 
 
ANTAL ANSATTE 
5 
 
OMSÆTNING 
3,5 mio. DKK 

 
FOKUS OMRÅDE(R) IFT. PROJEKTET 
Spildevandsbehandling 

 
KONSULENT(ER) I PROJEKTET 
Lobster ApS 
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PROJEKT RETHINK BUSINESS – FOKUSERET VÆRDIKÆDESAMARBEJDE  

Region Midtjyllands projekt, ”Fokuseret Værdikædesamarbejde – design for optimal 
ressourceanvendelse”, er et 3-årigt projekt begyndende med første forløb over cirka 12 måneder 
i 2016-2017 og andet forløb i 2017-2018.  

Praktisk projektleder og operatør er Lifestyle & Design Cluster, www.ldcluster.com.  

Projektet er finansieret af EU´s Regionalfond samt Vækstforum i Region Midtjylland.  

Projektet giver de deltagende virksomheder viden om Cirkulær Økonomi og nye 
samarbejdsmodeller via fokus på ressourceeffektivisering og på at øge den værdi, produkt eller 
serviceordning skaber. På denne baggrund udvikles løsninger med fokus på at forlænge 
produkters levetid, mindske skadelige miljøpåvirkninger, minimere affald og samarbejde på tværs 
af værdikæder samt jobskabelse.  

Hver virksomhed i projektet har fået hjælp til at udvikle en ny grøn forretningsmodel og optimere 
værdikæden. Resultaterne opnås i samarbejde med partneren Væksthus Midtjylland samt 
eksterne eksperter og rådgivere.  

 

http://www.ldcluster.com/

