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Høring af lovforslag om MUDP
Dansk Miljøteknologi støtter lovforslaget, som vi ser som et meget stort skridt fremad for hele den
miljøteknologiske sektor.
Med en kommende lov om MUDP sker der en reel ligestilling med EUDP og GUDP, og den øgede
fokus på miljøteknologien vil bevirke et generelt løft af hele den miljøteknologiske indsats.
Dansk Miljøteknologi lægger specielt vægt på, at den kommende bestyrelse for MUDP nu skal
udarbejde en 4-årig strategi for indsatsen, og at der lægges op til en markant styrkelse af
programmets erhvervsmæssige aspekter.
Bestyrelsen bør forud for vedtagelse af strategien indhente viden og inspiration hos virksomheder,
organisationer og forskningsinstitutioner, men det er afgørende, at bestyrelsen får reel mulighed for
at udarbejde en sammenhængende strategi med indsatsområder baseret på de miljøpolitiske
udfordringer og bestyrelsens vurderinger af teknologiske udviklingsmuligheder og de
markedsmæssige potentialer.
Vi bemærker med tilfredshed, at der lægges op til at etablere flere såkaldte ”Fyrtårnsprojekter”,
hvor der satses på udvikling og demonstration af nye store projekter, som kan skabe teknologiske
gennembrug og tiltrække international opmærksomhed.
MUDP skal altså både kunne støtte store og mindre projekter.
Dansk Miljøteknologi lægger også vægt på, at MUDP prioriteter beskæftigelse og vækst højt, og at
der i de kommende kriterier for tildeling af midler satses på projekter, som netop har en høj effekt i
forhold til skabelse af ny grøn beskæftigelse og eksport.
Denne store vægt på vækst og beskæftigelse sikres ved, at langt de flere midler i MUDP som nævnt
i lovforslaget skal gå til tilskud til udvikling og demonstration af nye teknologier.
Det skal efter Dansk Miljøteknologis opfattelse i overvejende grad være konkrete
teknologiprojekter, idet der kun bør gives midler til udrednings- og analyseopgaver, når der er
indlysende grunde til, at de kan føre til udvikling af nye teknologier.
MUDP skal efter lovforslaget også i begrænset omfang kunne bruges til at iværksætte
innovationspartnerskaber, når bestyrelsen vurderer det hensigtsmæssigt. Men også her må det
gælde, at sådanne partnerskaber kun iværksættes, når der er klare og udtrykte virksomhedsbehov
herfor.

Endelig skal MUDP efter lovforslaget kunne understøtte eksport af produkter og løsninger. Også
her må det gælde, at sådanne eksportorienterede indsatser må være iværksat og styret af de
eksportorienterede virksomheder, og at sigtet må være skabelsen af nye eksportorienterede
produktionsarbejdspladser. Indsatsen bør ikke tage form af opbygningen af nye netværk, foreninger
og organisationer.
Dansk Miljøteknologi lægger vægt på, at den kommende bestyrelse for MUDP har en høj grad af
erhvervskompetencer, og at den udpeges og fungerer uafhængigt.
Bestyrelsen bør udpeges på baggrund af personlige kompetencer, så der lægges vægt på faglige og
erhvervsmæssige kriterier. Det er den bedste garanti for, at de bedste projekter til stadighed er dem,
som gennemføres.
Bestyrelsen bør sikres stor viden om udfordringer og muligheder inden for vand, luft og affald/
ressourcer.
I bemærkningerne til § 3, stk. 1 beskrives de kommende bestyrelsesmedlemmers erfaringsbaggrund
som ”fra områderne affaldshåndtering, vand, industri samt bygge- og anlægsvirksomhed”.
Det bemærkes, at luftområdet ikke er nævnt, selv om nylig rapport fra Miljøstyrelsen har
konkluderet, at der er store danske erhvervspotentialer i luftområdet (”Ren luft er en guldgrube for
danske virksomheder”, Berlingske Tidende 13.6.2014).
Det foreslås derfor, at bemærkningerne til § 3, stk. 1, næstsidste punktum formuleres som følger:
”Mindst halvdelen af medlemmerne, herunder formanden, forventes at have en erhvervsmæssig
baggrund, herunder erfaring fra arbejde i private virksomheder, og det tilsigtes, at der er
bestyrelsesmedlemmer med erfaring fra områderne vand, luft, affald/ressourcer, industri samt
bygge- og anlægsvirksomhed”.
Det er ligeledes efter Dansk Miljøteknologis opfattelse vigtigt, at bestyrelsen skal kunne sikre, at
der til stadighed sikres synergi mellem de miljøpolitiske udfordringer og de beskæftigelsesmæssige
og eksportmæssige muligheder.
Det er endvidere væsentligt, at det fremover sikres, at der er stabile og kendte bevillinger til MUDP,
så virksomhederne får mulighed for og tid til at udarbejde innovative og spændende projekter bag
deres ansøgninger.
Ad lovforslagets § 8 nr. 4 foreslås det, at der skrives ”tekniske gennemførelsesundersøgelser” i
stedet for ”miljøundersøgelser”, da programmet jo ikke skal støtte forskning.
Dansk Miljøteknologi støtter varmt lovforslaget.
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