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Miljøstyrelsen har den 27. juni 2012 udsendt høringsudkast vedrørende ovennævnte 

bekendtgørelse.  

 

Med hensyn til prioriteringen af den miljøteknologiske indsats skal Landbrug & Fødevarer 

indledningsvist benytte lejligheden til at opfordre til en mere åben proces. Bekendtgørelsen er det 

lovgivningsmæssige grundlag for udbetalinger i forhold til MUDP ordningen, mens 

bekendtgørelsens prioriteringer er fastlagt i prioriteringspapiret ”MUDP - miljøløsninger til en grøn 

omstilling”. Det ville styrke prioriteringsprocessen, hvis alle relevante interessenter havde været 

hørt i forbindelse med udarbejdelse af prioriteringspapiret, og vi skal opfordre til at dette sker 

fremadrettet. 

 

 

 

I forhold til det konkrete høringsforslag er det meget positivt, at den gældende bekendtgørelses 

formulering om særlig fokus på innovationsfremmende regulering ikke er med i det nye udkast. I 

vores høringssvar fra 26. maj 2010 til Miljøstyrelsen om den nugældende bekendtgørelse 

kommenterede vi formuleringen og skrev, at reguleringen af erhvervslivet ikke hører hjemme i en 

bekendtgørelse, der skal fremme miljøteknologisk innovation. 

 

I vores høringssvar til den nugældende bekendtgørelse påpegede vi også det væsentlige i, at 

prioriteringen af den miljøteknologiske indsats tager udgangspunkt i de miljøudfordringer, som de 

danske virksomheder står overfor. Det skal være miljøbeskyttelsen, der er i centrum og det, der 

styrer den miljøteknologiske udvikling. Det er derfor uheldigt, at der i udkastets §1, stk1, står ”..med 

særlig fokus på udvikling, test og demonstration af nye miljøteknologier, ....hvor danske 

virksomheder kan bidrage til fremme af nye løsninger”. Det kan læses som om det er de 

teknologiudviklende virksomheders behov, der er i centrum, og ikke miljøbeskyttelsen. 
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Vi vil forslå, at §1, stk. 1, første punktum, formuleres således: 

 

§1 Tilskud til fremme af ny miljøeffektiv teknologi har til formål at bidrage til fremme af teknologi til miljø- og 

naturbeskyttelsesformål på områder blandt andet indenfor vand, ren luft, støj, kemikalier, affald og 

ressourceeffektivitet, oprensning af jord, samt eventuelle områder, som miljøministeren prioriterer. Der er, med  

særlig fokus på udvikling, test og demonstration af nye miljøteknologier, og etablering af offentlige-private 

partnerskaber , og teknologiområder  hvor danske virksomheder kan bidrage til fremme af nye løsninger, der 

har potentiale til at løse væsentlige nationale og globale miljøudfordringer. 

 

Det vi logså bringe §1, stk. 1, i overensstemmelse med forslagets §14, stk. 1, der netop fastslår, at 

der ved afgørelse af, om tilskud bør gives, bl.a. skal lægges vægt på, om projektet har potentiale til 

at løse nationale og globale miljøudfordringer.   

 

Landbrug & Fødevarer står naturligvis til rådighed for yderligere oplysninger.  
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