
VERDENSMÅL I SPIL

SDG 6: Rent vand  
og sanitet
Delmål 6.3: Styrk vand-
kvaliteten, rens og brug 
spildevand bedre

Inden 2030 skal vand- 
kvaliteten forbedres ved 
at reducere forurening, 
afskaffe affaldsdumping og minimere udslip af 
farlige kemikalier og materialer, og halvere an-
delen af ubehandlet spildevand og væsentligt 
øge genanvendelse og sikker genbrug globalt.

At rense grundvand med 
UV-lys er en game-changer

Med støtte fra Miljøministeriet, og i samarbejde 
med ingeniørvirksomheden DGE, har Insatech 
udviklet en metode til at rense forurenet vand 

med kraftigt UV-lys og hydrogenperoxid.

Pesticider og klorerede opløsningsmidler. Det lyder ikke som noget, man har lyst til at 
få ind i sin krop. Ikke desto mindre er det lige præcis disse miljøfremmede stoffer, der 
findes i en lang række danske drikkevandsboringer. Den massive forurening kan dog snart 
være fortid ved hjælp af en ny teknologi baseret på UV-lys, kaldet RemUVe. Det fortæller 
Managing Director hos Insatech, Jacob Møller:
 ”Kort fortalt går vores metode ud på at fjerne pesticider og klorerede opløsningsmid-
ler gennem en avanceret oxidationsproces, også kaldet AOP, baseret på kraftigt UV-lys 
kombineret med en yderst nøjagtig dosering af hydrogenperoxid. UV-lyset får stofferne 
til at oxidere, og hydrogenperoxid accelererer processen, så de nedbrydes til mindre, 
ikke-skadelige molekyler.”
 På trods af den nye opdagelse har det ikke altid ligget i kortene, at Insatech skulle løse 
problemerne med kemikalier i drikkevand, fortæller Jacob Møller:
 ”Som virksomhed har vi en bred portefølje af produkter, og det er faktisk først gen-
nem de seneste 10 år, vi har fået etableret en egentlig ingeniørafdeling. Kernen i vores 
forretning er fortsat salg af instrumenter, der f.eks. anvendes til at kalibrere processer, der 
kræver stor præcision i bl.a. pharmaindustrien og den maritime industri.”
 Det var netop en af ingeniørerne hos Insatech, der i 2017 fik ideen til at kombinere UV-
lys og oxidation til at fjerne miljøfremmede stoffer i vand:

Den Maritime SDG Accelerator er implementeret som et 
partnerskab mellem FN’s Udviklingsprogram (UNDP) og 
brancheforeningen Danske Maritime i 2021.



”Fra starten var vi begejstrede for ideen, men vi var dog også klar over, at vi var nødt til at 
teste den ude i den virkelig verden. Derfor indledte vi forsøg med Vordingborg vandværk 
om at nedbryde pesticidrester i drikkevand og med Region Hovedstaden om at oprense 
forurenede industrigrunde. Begge steder så vi tydeligt, at vi rent faktisk kan fjerne pestici-
der og klorerede opløsningsmidler, også i store mængder. Det var indgangen til at søge 
Miljøministeriet om midler til en række mere omfattende forsøg, hvis effekt vi efterfølgen-
de har været i stand til at dokumentere ,” fortæller Jacob Møller.

Et stort potentiale
Siden afslutningen af forsøgene har det vist sig, at metoden har en endnu bredere anven-
delse end først antaget, fortæller Jacob Møller:
 ”Dels er der rensningen af drikkevand og oprensningen af gamle giftgrunde, men vi 
har også opdaget, at mange private virksomheder har brug for at rense vand. Eksempel-
vis har vi kontakt til en række bryggerier, der indvinder drikkevand til produktion af øl og 

sodavand. Vi ser også muligheder i fødevarebranchen og pharmabranchen, hvor man 
ligeledes har brug for 100 % vished for, at det vand man anvender, er rent.”
 At blive en del af SDG Accelerator-programmet var ifølge Jacob Møller en kærkom-
men lejlighed til at lære mere om verdensmålene, og hvordan bæredygtighed kan 
anvendes som en del af Insatechs forretningsudvikling, hvilket også er et klart ønske fra 
virksomhedens topledelse:
 ”At dreje en hel virksomhed i en grønnere retning er en stor opgave, og vi er derfor 
taknemmelige for den sparring, vi har fået gennem SDG Accelerator-programmet med 
bl.a. Rainmaking og UNDP. Vi er helt sikkert blevet bedre til at udfordre os selv – og til at 
finde nye løsninger på gamle problemer.”
 Næste skridt? Ifølge Jacob Møller er det et klart fokus på skalering og salg, så borger-
ne i Danmark igen kan få rent drikkevand:
 ”Det er velkendt, at der i Danmark eksisterer mange udfordringer med miljøfremmede 
stoffer i drikkevandet, ligesom der stadig findes et stort antal giftgrunde rundt om i lan-
det. Derudover skal vi naturligvis videre ud i Europa. Der er masser af gå i gang med, og 
vi er klar til opgaven. Vi er 100 % dedikerede til at gøre en forskel for den planet, vi alle 
sammen gerne vil passe på.”

FAKTA OM INSATECH

• Etableret i 1989.
• Hovedkontor i Præstø og kontorer i 

Odense, Esbjerg og Aalborg.
• Kerneforretningen består af salg og 

service af instrumenter til bl.a. pharma 
og den maritime industri. 

• Virksomheden satser i stigende grad 
på komplekse udviklingsarbejder.

• 75 medarbejdere.

SÅDAN BIDRAGER INSATECH TIL AT 
OPNÅ VERDENSMÅLENE

• I samarbejde med ingeniørvirksomhe-
den DGE har Insatech udviklet en me-
tode til at rense forurenet vand med 
kraftigt UV-lys og hydrogenperoxid.

• Metoden nedbryder farlige kemikalier 
til mindre, ikke-skadelige molekyler.

”Det er velkendt, at der i Danmark 
eksisterer mange udfordringer med 
miljøfremmede stoffer i drikkevandet, 
ligesom der stadig findes et stort antal 
giftgrunde rundt om i landet. Derudover 
skal vi naturligvis videre ud i Europa. Der 
er masser af gå i gang med, og vi er klar 
til opgaven. Vi er 100 % dedikerede til 
at gøre en forskel for den planet, vi alle 
sammen gerne vil passe på.” 

Jacob Møller
Managing Director, Insatech
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