NOTAT

Fakta: Regeringens arbejde med vækst inden for vand, bio & miljøløsninger

Stigende pres på verdens naturressourcer forudsætter en grøn omstilling
af økonomien for at sikre forsat økonomisk vækst. Vand, bio & miljøløsninger er helt centrale elementer i denne grønne omstilling, som skal finde sted i Danmark og resten af verden i de kommende år.
Vi ønsker i Danmark et højt beskyttelsesniveau samtidig med, at vi har
brug for en intelligent regulering, der bedst muligt motiverer og støtter danske virksomheder i at skabe de grønne løsninger.
Det er områder, hvor Danmark har erhvervsmæssige styrkepositioner at
bygge den forsatte vækst på. Derfor er det vigtigt at sikre de rette vækstvilkår i Danmark for at få det optimale ud af mulighederne inden for
vand, bio og miljøløsninger på globalt plan.
Regeringen har nedsat et vækstteam for vand, bio & miljøløsninger, der
senest i november 2012 skal aflevere anbefalinger til initiativer, som kan
styrke vækstvilkårene. Som opfølgning på vækstteamets arbejde vil regeringen udarbejde en handlingsplan, der kan styrke væksten inden for
vand, bio & miljøløsninger.
Dialogmødet den 16. april 2012 er startskuddet på regeringens og vækstteamets arbejde med at skabe vækst inden for vand, bio & miljøløsninger.
I dialogmødet deltager et bredt udsnit af repræsentanter fra erhvervet,
herunder virksomheder, arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer og
uddannelsesinstitutioner.
Vækstteamet for vand, bio & miljøløsninger
Vækstteamet drøfter på deres møder udfordringer og potentialer for vækst
inden for vand, bio & miljøløsninger. Vækstteamet er sammensat af ressourcepersoner fra erhvervene og består af:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carsten Bjerg, Koncernchef Grundfos A/S
Steen Riisgaard, CEO Novozymes A/S
Ole Røsdahl, CEO Krüger A/S
Søren Larsen, CEO Grontmij A/S
Asger Kej, CEO DHI
Vibeke Svendsen, Adm. direktør Envotherm
Karsten Lindved, Adm. direktør Upfront Chromatography
Thomas Højlund Christensen, Institutdirektør Danmarks Tekniske
Universitet
Jens Lundsgaard, Erhvervsdirektør Erhvervs- og Vækstministeriet
Søren Søndergaard Kjær, Afdelingschef Miljøministeriet
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Processen for arbejdet i vækstteamet for vand, bio & miljøløsninger
• Den 16. april 2012: Dialogmøde om vand, bio & miljøløsninger
• April-oktober 2012: Vækstteamet arbejder.
• Oktober 2012: Dialogmøde vand, bio & miljøløsninger på baggrund af vækstteamets arbejde.
• November 2012: Vækstteamet afleverer anbefalinger til regeringen.

