Der er brug for et miljøteknologisk marked – ikke erhvervsstøtte






- miljøteknologiske virksomheder efterlyser regeringens ambitionsniveau
Udtalelse fra generalforsamlingen i brancheforeningen Dansk Miljøteknologi 11.6.2008
Regeringen har ved adskillige lejligheder tilkendegivet, at den ønsker, at Danmark og danske virksomheder
skal gå i front, når det drejer sig om ny miljøteknologi og grøn omstilling til en mere bæredygtig produktion.
Regeringen har da også sammen med Dansk Folkeparti vedtaget en udmærket handlingsplan for fremme af
miljøeffektiv teknologi. Men Dansk Miljøteknologi savner indtil videre handling bag de grønne ord.
Investeringerne på miljøområdet har i mange år været stagnerende og uden større nye miljøteknologiske
tiltag. De kommunale budgetter for de kommende år viser heller ikke nogen stigning på miljøområdet –
tværtimod.
Vi efterlyser et egentligt Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, vi efterlyser en samlet
udmelding på en mere moderne miljøregulering med henblik på at stimulere teknologiudvikling, og vi
efterlyser en opprioritering på forskningen inden for miljøteknologi – udover energiområdet.
Dansk Miljøteknologi understreger, at vi ikke foreslår indført erhvervsstøtte. Vores virksomheder klarer sig
fint på almindelige konkurrencevilkår og på baggrund af tidligere tiders investeringer på miljøområdet, som
har skabt basis for en stor dansk miljøeksport. Og det kan vi formentlig også gøre i lang tid fremover.
Men hvis regeringen vil have, at Danmark skal være i førertrøjen, når det drejer sig om innovativ
miljøteknologi, må den skabe et marked for den produktion. Og nye markeder skabes via efterspørgsel,
investeringer og høje miljøstandarder.
Dansk Miljøteknologi foreslår derfor, at regering og Folketing beslutter sig for at sætte et højt
ambitionsniveau for dansk vandpolitik på følgende områder:
En fremsynet klimatilpasning
Ressourcebesparende vandteknologi i produktion og forbrug
Sikring af rent drikkevand i hanerne
Moderne spildevandsrensning, som medfører god natur, højt sundhedsniveau for befolkningen og
rent vand i hav, søer og vandløb
En landbrugsproduktion med en minimal belastning af miljø og naboer
Hvis politikerne vil sætte et sådant højt ambitionsniveau og skabe den nødvendige efterspørgsel efter
fremtidens løsninger, skal industrien nok udvikle de nødvendige teknologiske løsninger. Til gavn for natur og
miljø. Og til gavn for dansk økonomi og eksport.
Bestyrelsen

