Brancheforeningen Dansk Miljøteknologi

Høring over udkast til ”Miljøtilstandsrapporten”
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 Miljøtilstandsrapport og muligheden for
at afgive kommentarer til udkastet.
Dansk Miljøteknologi finder, at opbygningen af hvert af de 10 temaer med beskrivelser
af udfordringer, målsætninger og status og en række cases giver en letlæst og struktureret
beskrivelse af de udvalgte 10 temaer om miljøets tilstand i Danmark. Der er gode beskrivelser af
hidtidige udviklingstendenser og udfordringer, der stadig mangler at blive løst.
Man kan jo altid diskutere hvilke faktorer, som man vil udvælge til at beskrive temaerne, og hvor
detaljerede data og information, der skal gives om de forskellige temaer. Efter vores opfattelse er
der nævnt en række relevante faktorer i nogle væsentlige temaer, men vi synes f.eks., at der i afsnit
3.2 om vandløb er fokuseret meget på de fysiske forhold og fauna i vandløbene, mens de
forureningsmæssige forhold på grund af overløb og manglende spildevandsrensning i det åbne land
ikke er beskrevet.
Den mangel bør efter vores opfattelse rettes op.
I afsnittet om luft bør de indsamlede data over luftforurening med (alle typer af) partikler i byerne
også relateres til de anbefalede grænseværdier fra WHO, der er fastsat ud fra såvel miljø- som
sundhedshensyn. Hermed vil det kunne fremgå hvor stor en andel af befolkningen i byerne, der
udsættes for forhøjede og sundhedsskadelige koncentrationer af partikler i forhold til WHOs
grænseværdier.
Denne mangel bør ligeledes rettes op.
Men samlet set er det vores opfattelse, at miljøtilstandsrapporten giver en letlæst og oversigtlig
beskrivelse af miljøtilstanden på de 10 temaer med beskrivelse, og at den vil kunne bruges som
opslagsværk over miljøets tilstand i Danmark.
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