Brancheforeningen Dansk Miljøteknologi

Høring over udkast til ”Natur- og Miljøpolitisk Redegørelse”
Miljøministeren sendte den 7. juli 2014 to rapporter ”Miljøtilstandsrapporten” og ”Natur- og
Miljøpolitisk Redegørelse” i 9 ugers offentlig høring med høringsfrist fredag den 5. september.
Rapporterne giver en samlet beskrivelse af miljøets tilstand i Danmark og en oversigt over udvalgte
politiske initiativer siden 2009.
Dansk Miljøteknologi takker for det fremsendte udkast til Natur- og Miljøpolitisk Redegørelse og
muligheden for at afgive kommentarer til udkastet.
Redegørelsen indeholder en beskrivelse af udfordringer, status, iværksatte initiativer og resultater
på de udvalgte 10 temaer. I hvert kapitel er der en liste over iværksatte initiativer og resultater siden
2009, hvor formål, indsatser og midler er beskrevet. Derimod er de opnåede resultater kun kort
beskrevet - eller slet ikke beskrevet.
Efter Dansk Miljøteknologis opfattelse kommer der derfor til at mangle en vurdering af, hvor
effektive de iværksatte initiativer har været i forhold til de opstillede målsætninger, som grundlag
for beskrivelse og vurdering af, hvilke yderligere initiativer, der er behov for til at opnå de
opstillede målsætninger.
Efter vores opfattelse mangler der således en egentlig politisk redegørelse over status på indsatserne
og de opnåede resultater, samt de ikke-opnåede resultater, inden for de 10 temaer.
F.eks. er indsatsen på hele vandplansområdet kun en kort beskrivelse af den tidsmæssige procedure
for udarbejdelse af vandplaner.
Dansk Miljøteknologi er enig i, at der er sket fremskridt på en række områder, men vi understreger,
at der stadig er en række udfordringer for at nå mange af de opstillede miljømål.
Vi opfordrer derfor til, at der gøres mere for at forbedre miljøet og for at opnå intelligent og
bæredygtig vækst gennem både nye tiltag og gennem en bedre gennemførelse af eksisterende regler,
herunder håndhævelse af gældende regler.
Dansk Miljøteknologi foreslår derfor, at det vil i indgå i regeringens kommende initiativer på
miljøområdet, at der for virksomhederne lægges vægt på mere effektiv brug af ressourcerne,
muligheder i forbindelse med bekæmpelsen af miljøproblemer (økoinnovation) og mere
forudsigelige politiske rammer, herunder også i EU og i internationale samarbejdsorganisationer.
Løsningen af nogle af disse komplekse problemstillinger kræver, at den eksisterende og kommende
miljøteknologis fulde potentiale udnyttes, og at erhvervslivet og myndigheder sikrer en vedvarende

udvikling og udbredelse af de bedste tilgængelige teknikker og innovationer. Hurtige fremskridt
inden for lovende videnskabelige og teknologiske områder er også påkrævet.
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