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Aquarden Technologies modtager EU’s miljøpris 
 
Aquarden Technologies’ stifter og direktør Zhuoyan Cai modtog mandag den 2. maj EU’s miljøpris for 
bæredygtige produkter og services i Ingeniørforeningen i København. 
 
Prisen gives for udvikling af et nyt produkt eller en ny service, som i tilblivelse eller anvendelse i væsentligt 
omfang bidrager til bæredygtig udvikling og innovation.  
 
Aquarden har gennem 10 år udviklet et anlæg, Waterox, der fuldstændigt kan destruere problematiske stoffer i 
spildevand fra industrien direkte ved kilden. Denne type anlæg er det første af sin art i Danmark. Samtidig er det 
ét af de første i verden, der kan omdanne miljøfarligt industrispildevand til helt rent vand baseret på SCWO-
teknologien. 
 
- Aquarden Technologies tildeles EU’s miljøpris for bæredygtige produkter og services for 
projektet ”Destruktion af miljøfremmede og giftige stoffer i industrielt spildevand med Waterox. Anlægget 
tilbyder en løsning som i betydeligt omfang eliminerer miljøfremmede stoffer i spildevandet uden emissioner i 
en energieffektiv proces med udnyttelse af vand og overskudsenergi, sagde formand for 
bedømmelseskomiteen, prodekan Kurt Nielsen, Aarhus Universitet. 
 
- På vegne af alle 18 medarbejdere er jeg stolt over at kunne modtage EU’s miljøpris i dag. Det er en kæmpe 
anerkendelse af vores resultater og vores arbejde med at udbrede SCWO-teknologien og Waterox, som kan 
hjælpe danske og udenlandske virksomheder med at behandle deres miljøfarlige spildevand, så det kan sendes 
tilbage i naturen, sagde Zhuoyan Cai.  
 
Bæredygtige produkt 
EU’s miljøpris for bæredygtige produkter og services gives til et produkt eller en proces, der er efterspurgt, 
ligesom der skal kunne dokumenteres bedre ressourceøkonomi end traditionelle produkter, herunder minimering 
eller genbrug af affaldsstrømme og øget livskvalitet. Der skal være tale om et bæredygtigt produkt, der inddrager 
hensyn til arbejdsmiljø og har sociale perspektiver. 
 
EU’s miljøpriser uddeles hvert andet år til de mest miljøbevidste virksomheder i Europa. I 2016 uddeles de for 16. 
gang. Formålet med prisen er at fremme innovative og bæredygtige tiltag på miljøområdet.  
 
Om Aquarden 
Aquarden Technologies ApS er udbyder af totalløsninger inden for problematisk spildevand. Aquarden har i en 
årrække udviklet et nyskabende on-site system, Waterox, der fuldstændigt renser industrispildevand for svært 
nedbrydelige og miljøfarlige stoffer. Aquardens filosofi er at tilbyde bæredygtige løsninger, der reducerer 
omkostninger og sætter nye standarder for behandling af spildevand. Virksomheden ligger i Skævinge og har 
18 medarbejdere. 
 
 



Mere info fås hos marketingchef Christine Qvistorff på telefon 61 31 66 66 eller email cq@aquarden.com 

 
Fotos 
Aquarden stifter og direktør Zhuoyan Cai modtager EU’s miljøpris af formand for bedømmelseskomiteen, 
prodekan Kurt Nielsen, Aarhus Universitet ved en højtidelighed i Ingeniørforeningen i København. 
 
Aquardens medarbejdere var med , da virksomhedens stifter og direktør Zhuoyan Cai (i midten med pokalen) 
modtog EU’s miljøpris i Ingeniørforeningen i København. 
 
 


