Miljøbranchen opruster
Ansætter tidligere formand for folketingets miljøudvalg som sekretariatschef og ”miljø-lobbyist”
Flere medlemmer, mere aktivitet og frem for alt: stærkere deltagelse i miljødebatten. Det er ambitionen hos
Miljøteknisk Brancheforeningen efter generalforsamlingen for nylig. Foreningen samler virksomheder, som
opererer inden for rent vand og vandmiljøområdet.
- Der er opgaver nok at tage fat på, hvis Danmark skal genvinde noget af sin førerposition inden for
miljøområdet, lyder det fra branchen. Beskyttelse af grundvand mod jordforurening, sikring af rent drikkevand,
et bedre vandmiljø uden iltsvind og med god badevandskvalitet og tilpasning af kloaksystemet til de nye
klimaforhold er blot nogle af de opgaver, som den nye bestyrelse peger på.
Nyvalgt som formand for Miljøteknisk Brancheforening er Jesper Nybo Andersen, adm. direktør for Orbicon A/S
og næstformand er direktør i Krüger A/S, Leif Bentsen. I bestyrelsen sidder endvidere adm. direktør Claus Witt,
Grundfos DK A/S og adm. direktør Bjarne Knudsen, Vand og Teknik A/S.
Foreningen har som led i bestræbelser på at opruste foreningen ansat tidligere MF og formand for folketingets
miljøudvalg, Jørn Jespersen, som sekretariatschef og ”miljølobbyist”. Han skal stå i spidsen for en omfattende
handlingsplan, der skal sikre miljøbranchen flere medlemmer og en stærkere stemme i den miljøpolitiske debat.
- Vi er glade for den nye politiske enighed om miljøpolitikkens store betydning, men vi ser også gerne de pæne
ord omsat til konkret handling, udtaler den nye bestyrelse. Og der er brug for handling i form af nye
lovgivningsmæssige krav på miljøområdet og massive investeringer i miljøteknologi er der enighed om blandt
branchens virksomheder.
Den nyvalgte bestyrelse opfordrer folketingets partier og regeringen til at finde sammen om en bred og
langsigtet energiaftale, når forhandlingerne genoptages efter sommerferien. Virksomhederne har brug for den
langsigtede sikkerhed, der ligger i brede aftaler. Og miljøbranchen er parat til at løfte sin del af opgaven med at
skabe høj energieffektivitet i den danske vandsektor, hvis politikerne skaber de rette rammer.
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