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BIOFOS Ressourcepris og Inspirationspris

1. Indstilling
Det indstilles, at bestyrelsen godkender ændring af fundatsen vedr. BIOFOS Inspirationspris.
2. Baggrund
Årets BIOFOS Ressourcepris er netop blevet uddelt på Dansk Vand Konference afholdt af DANVA. Der var seks norminerede, som blev offentliggjort i en pressemeddelelse inden overrækkelsen.
Der kommer ikke så mange nye norminerede ind til prisen, og derfor har priskomitéen valgt at
uddele en yderligere pris dette år. Den er navngivet ”BIOFOS Inspirationspris” og skal gives til
dem, der inspirerer andre inden for branchen.
3. BIOFOS Inspirationspris
Fundatsen bør derfor opdateres, så BIOFOS Inspirationspris også fremgår. Mens ressourceprisen har fokus på det ekstraordinære, kan inspirationsprisen tildeles personer og virksomheder,
som har gjort sig positivt bemærket og inspirerer andre.
Som præmie til BIOFOS Inspirationspris gives 10.000 kr.
4. Årets vindere
DTU’s Institut for Vand og Miljøteknologi modtog årets BIOFOS Ressourcepris.
BIOFOS Inspirationspris gik til Helle Strandbæk, der er funktionschef i Produktion i Aalborg
Forsyning.
5. En ledig plads i Komitéen
Der er en ledig plads i komitéen, og der arbejdes i BIOFOS på at finde et nyt komitémedlem.
Desværre har der ikke været held med de par personer, som der har været taget kontakt til.
Derfor søges der videre.
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FUNDATS FOR BIOFOS RESSOURCEPRIS

BIOFOS Ressourcepris tildeles for enten ved konkret forskning eller udviklingsarbejde at
have opnået ekstraordinære, væsentlige eller nyskabende resultater inden for spildevandsrensning, gennem et årelangt virke at have bidraget til udviklingen af spildevandsrensningen
i Danmark eller gennem undervisnings- eller formidlingsaktiviteter at have bidraget til information om spildevandsrensning.
BIOFOS Inspirationspris tildeles for enten ved konkret forskning eller udviklingsarbejde at
have opnået resultater inden for spildevandsrensning, at have bidraget til udvikling af spildevandsrensningen i Danmark eller gennem undervisnings- eller formidlingsaktiviteter at
have bidraget til information om spildevandsrensning.
Spildevandsrensning omfatter alle værdiskabende processer ved udnyttelsen af spildevandet, fx reduktion af ressourceforbrug, reduktion af påvirkning af miljø og klima samt nyttiggørelse af spildevandets ressourcer.
BIOFOS priser kan tildeles en eller flere personer i forening, en institution, en organisation
eller en offentlig/privat virksomhed.
Nomineringer
Forslag til nomineringer kan fremsættes af alle med en skriftlig begrundelse på højst én A4side.
Priskomité
Prismodtageren udvælges blandt de indstillede af en priskomité, der selv kan fremsætte
forslag til nomineringer. Priskomiteen fastsætter kriterierne for at bedømme de nominerede, dog kan medarbejdere i BIOFOS ikke modtage prisen.
Priskomiteen er sammensat af et ulige antal personer inden for fundatsens kriterier om
forskning, udvikling, undervisning og formidling om spildevandsrensning. Komitéen er under
ledelse af bestyrelsesformanden i BIOFOS.
Prisoverrækkelse
Modtageren af BIOFOS Ressourcepris modtager 50.000 kr. og BIOFOS Inspirationspris modtager 10.000 kr. Prisuddelingen sker én gang årligt i forbindelse med et brancherelevant
arrangement.

