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Vi mangler et ambitiøst program for udvikling af
miljøteknologi

- Det mener Dansk Miljøteknologi, der foretræder for Folketingets Miljøudvalg i
morgen, onsdag
En samlet miljøteknologisk branche efterlyser et mere ambitiøst udviklings- og
demonstrationsprogram inden for vandsektoren. Dansk Miljøteknologi vil i morgen over for
Folketingets Miljøudvalg fremlægge, hvad det kan give af eksportindtægter, arbejdspladser
samt bedre miljø og sundhed, at understøtte en miljøteknologisk innovation i vandsektoren.
”Ord og hensigtserklæringer gør det ikke alene. En samlet miljøteknologisk
branche efterlyser, at der bliver sammensat et ambitiøst udviklings - og
demonstrationsprogram, og at der bliver afsat midler til det på næste års finanslov. Vi ved, at
der bliver efterspørgsel på miljøteknologisk knowhow – blandt andet som følge af EU’s
vandrammedirektiv. Hvis vi kan finde ud af at igangsætte nogle udviklingsprojekter i
samarbejde mellem det offentlige og private, vil vi stå rigtig godt i forhold til
eksportmuligheder og sikring af arbejdspladser.”, udtaler Jørn Jespersen.
Der er brug for et samarbejde for at skabe grøn økonomisk vækst, arbejdspladser og eksport
hos innovative virksomheder.
”Vi får kun det fulde udbytte af den danske forskningsindsats på miljøområdet,
hvis det offentlige vil være med til at mindske kløften fra forskning til marked gennem aktiv
medfinansiering af udvikling, test og demonstration af ny teknologi”, siger Jørn Jespersen,
direktør i Dansk Miljøteknologi.
Underskrifter fra en samlet branche
Med til Folketingets Miljøudvalg har Dansk Miljøteknologi underskrifter fra 33 virksomheder,
der arbejder med miljøteknologi inden for vandsektoren.
”Vi foreslår f.eks., at Danmark går i spidsen med avanceret rensning af spildevand fra
hospitaler. Et effektivt program vil være til gavn for sundhed og miljø, og vi har alle
muligheder for at gøre dette til et stort marked i fremtiden. Derudover har vi
medinvesteringer, ressourcer og planer parat til når staten beslutter sig til at være med”,
fortæller næstformand for Dansk Miljøteknologi, Leif Bentsen
De 33 virksomheder, som har underskrevet henvendelsen til regering og folketing er:
7 Technologies, ABB, Aquaporin, Biokube, Bdr. Dahl, Brøker, Danfoss Water Controls, DHI,
Envidan, Fr. Dahlgaard, Gea Westfalia Separator, Grundfos DK, Infarm, ITT Flygt, JH-Dyk,
Kemic, Kemira, Krüger, KWH Pipe, Landia, Leif Koch, Nordisk Wavin, Novozymes, NCC Purac,
Orbicon, Per Aarsleff, Picca, Proagria, Silhorko, Sorbisense, Vand og Teknik, Vandmand og
Uponor.
Leif Bentsen træffes på 39 57 21 46
Jørn Jespersen træffes på 21 49 13 83
Dansk Miljøteknologi

Dansk Miljøtek nologi er brancheforening for dansk e miljøtek nologisk e virk somheder, som har til formål at
sætte en ny dagsorden for dansk miljøpolitik . En dagsorden der handler om innovation og tek nologi, som
k an sik re et rent miljø. En dagsorden hvor Danmark går i front med nye, avancerede løsninger på globale
miljøproblemer, både for at sik re rent vand, ren luft og en rig natur til os selv og vore efterk ommere og for at
k unne bidrage til global bæredygtighed på miljøområdet.

