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Til Folketingets Erhvervs-, Vækst-, og Eksportudvalg  

Forslag til lov om erhvervsfremme L 73, 1. behandling 8. 

november 2018. 

Dansk Miljøteknologi har to synspunkter på L73, som vi håber, I vil tage med i 

jeres overvejelser ved behandlingen af forslaget.  

 

Vi ønsker en bedre balance mellem erhvervsrepræsentanter og 
repræsentanter fra det offentlige i den nye Danske 

Erhvervsfremmebestyrelse.  

Erhvervsfremmebestyrelsen skal ifølge lovforslaget bestå af 17 medlemmer, 

heraf 6 medlemmer og en formand fra erhvervslivet, 5 kommunale 
medlemmer, 1 regionalt medlem, 2 medlemmer fra medarbejdersiden, 1 

medlem fra en videninstitution og 1 medlem, der repræsenterer staten.  

Dansk Miljøteknologi mener, at balancen er skæv, når kun 6 medlemmer ud af 

16, repræsenterer de virksomheder, som skal nyde godt af indsatsen.  

Netop indsigt i virksomhedernes virkelighed er centralt for 

Erhvervsfremmestyrelsens arbejde og succes. Samtidigt finder vi det 
afgørende, at alle væsentlige styrkepositioner i dansk erhvervsliv er 

repræsenteret i bestyrelsen.  

På den baggrund ønsker vi, at erhvervslivet som minimum udgør halvdelen af 
Erhvervsfremmebestyrelsen. Det kan sikres gennem en ændret balance eller 

gennem en udvidelse af bestyrelsen, så der i alt kommer 9 

virksomhedsrepræsentanter (nu 7 inkl. formand).  

 

Erhvervsfremmebestyrelsen bør have et grønt aftryk.  

Vi ønsker, at bestyrelsen får et grønt aftryk i form af mindst én erhvervslivs-

repræsentant, der kan bidrage med direkte indsigt fra den grønne industri i 

Danmark. Den tæller vedvarende energi og miljøteknologi på vand, jord, luft 

og cirkulær økonomi mv.  

 

Erhvervsfremmebestyrelsen kan med et grønt aftryk også være med til at sikre 

brobygning mellem de kommende anbefalinger fra Vækstteamet for grøn 



energi og miljøteknologi, der offentliggøres primo 2019, og det nye 

erhvervsfremmesystem. Med en repræsentant fra den grønne industri, vil 

forudsætningerne for samarbejde og vækst i de grønne erhverv på tværs af 

landet være styrket. Det vil være til Danmarks fordel og samtidig understøtte 

en fortsat stor grøn beskæftigelse i Danmark og regeringens ambition om at 

fordoble den grønne eksport frem mod 2030. 

 

Dette synspunkt deler Dansk Miljøteknologi med Dansk Vindmølleindustri, se 

debatindlæg bragt i Børsen, 23.10.18 https://bit.ly/2yXgS2C  

 

 

Med venlig hilsen 

Jørn Jespersen 

Direktør 

Dansk Miljøteknologi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dansk Miljøteknologi er brancheorganisation for 85 danske  
miljøteknologiske virksomheder.  
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