VAND, LUFT, JORD OG RENERE TEKNOLOGIER
”Foreningens formål er at samle danske miljøteknologiske virksomheder inden for vand, luft, jord og
renere teknologier.”
Sådan hedder det i de nye vedtægter, som Dansk Miljøteknologi vedtog på generalforsamlingen den 10.
juni. I første omgang går arbejdet med at få virksomheder på luftområdet med i foreningen nu i gang. Og de
første har allerede meldt sig ind. Læs her, hvordan 3 af de nye medlemmer begrunder deres deltagelse i
foreningen:
Haldor Topsøe A/S glæder sig over muligheden for at deltage aktivt i branheorganisation Dansk
Miljøteknologi. Miljøudfordringer går i stadig stigende grad på tværs af landegrænser og på tværs af
biosfærene: luft, vand og jord. Gennem mere end 40 års aktiv indsats på luftmiljøområdet ser Haldor Topsøe
A/S frem til at diskutere de nye udfordringer i rammerne af Dansk Miljøteknologi med henblik på at kunne
bidrage til at udvikling af komplette løsninger og optimale rammebetingelser, der skal sikre, at fremtidens
behov kan opfyldes effektivt og effektfuldt.
Claus Hviid Christensen, vicepresident R&D
Haldor Topsøe A/S
Lesni har indmeldt sig i Dansk Miljøteknologi for at sikre branchen opmærksomhed og rette indflydelse ved
at stå sammen omkring emner og områder af fælles interesse. Ligeledes behøver branchen én stemme
overfor lovgivende og udøvende myndigheder i og omkring ny lovgivning og sidst og ikke mindst tage emner
op af fælles interesse for både kunder og leverandører, der sikrer branchen en positiv udvikling indenfor
områder f.eks. uddannelse indenfor luftrensning, standarder og kommunikation af branchens opnåede
resultater. Derfor var der ingen tvivl hos Lesni omkring opbakning af dette brancheinitiativ, og det glæder os
at blive inviteret indenfor i en allerede velfungerende organisation som Dansk Miljøteknologi – vi ser frem til
samarbejdet!
Andreas Haahr, direktør
Lesni A/S
Dansk Miljøteknologi har vist, at der er et behov for en forening, der kan arbejde fagpolitisk og have
gennemslagskraft til de politiske beslutningstagere. Med et sådant netværk ser DME gode fremtidige
muligheder for, at virksomheder der arbejder på luftrensning vil blive hørt og indgå i de fremtidige politiske
beslutninger.
Gunner Bekker-Nielsen
Dansk Miljø Enterprise
Udvidet bestyrelse:
De nye medlemmer på luftområdet giver sig også udslag i bestyrelsen for Dansk Miljøteknologi.
Nyvalgt til bestyrelsen blev:
Jens B. Legarth, Force Technology
Andreas Haahr, Lesni A/S
Samtidig blev de hidtidige bestyrelsesmlemmer genvalgt:
Jesper Nybo Andersen, Orbicon (formand)
Leif Bentsen, Krüger (næstformand)
Claus Witt, Grundfos
Bjarne Knudsen, Vand og Teknik

