Bestyrelsen i brancheforeningen Dansk Miljøteknologi udtaler i forbindelse med Grøn Vækst 2.0:

Hold fast i strategien om den grønne vindernation
Udskydelser, forsinkelser og usikkerhed om planlagte og bebudede initiativer på miljøområdet er uheldige.
Ikke kun af hensyn til miljø og natur, men også af hensyn til vækst, beskæftigelse og eksport af grønne
teknologier og løsninger.
Vi ønsker i den forbindelse at påpege, at miljø- og naturpolitikken ikke kun bør tilrettelægges af hensyn til
beskæftigelsen i landbruget, men at der også er et væsentligt hensyn at tage til den store og voksende
miljøteknologiske sektor.
Vandplanerne, som i øjeblikket er under udarbejdelse, har således også stor erhvervsmæssig betydning for
det grønne erhvervsliv.
Der skal i forbindelse med vandplanerne igangsættes en række borgernære løsninger, som handler om
klimatilpasning, om at begrænse oversvømmelser og forureninger, om reduktion af overløb med urenset
spildevand til vandmiljøet og om at skabe renere vandløb og søer gennem forbedret vandrensning.
Denne indsats har markant betydning for beskæftigelsen og rummer store muligheder for at udvikle
intelligente danske teknologier og danske kompetencer på højt niveau og med stort globalt
markedspotentiale.
Derfor opfordrer vi til, at arbejdet med vandplanerne og indsatsen omkring bedre rensning og håndtering
af vand nu fortsætter og gennemføres uden yderligere forsinkelser.
Vi beder endvidere om, at den bebudede handlingsplan om rent drikkevand fra miljøministeriet udsendes
snarest.
Endvidere er det vores ønske, at de bebudede ændringer af lovgivningen om miljøzoner bliver fremsat
hurtigt, så en indsats for renere luft i byerne kan gennemføres.
Og endelig efterlyser vi den lovede konkretisering af strategien for ”Renere luft til alle”.
Alle disse initiativer vil kunne bidrage til, at tankerne om at gøre Danmark til en grøn vindernation
realiseres. Og grønne teknologier har større realøkonomisk betydning mht. beskæftigelse og eksport end
landbruget.
Danmarks fremtid bør være snævert forbundet med grønne løsninger og et godt miljø.
Vedtaget af bestyrelsen i Dansk Miljøteknologi den 12. april
(Dansk Miljøteknologi består af 58 miljøteknologiske virksomheder)
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