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Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer vedr. udkast til revideret Bekendtgørelse om tilskud til 

miljøeffektiv teknologi, MST-141-00494 

 

Miljøstyrelsen har den 20. februar 2013 sendt udkast til revision af  ovennævnte bekendtgørelse i høring.  

 

Den nuværende bekendtgørelse om tilskud til miljøeffektiv teknologi (bekendtgørelse 1049 fra 2012) var i 

høring i juli måned 2012. Landbrug & Fødvarer påpegede i vores  høringssvar 15. august 2012, at 

bekendtgørelsens prioriteringer var fastlagt i et selvstændigt prioriteringspapir, og at  bekendtgørelsen 

derfor alene var det lovgivningsmæssige grundlag for udbetalinger i forhold til MUDP ordningen. Vi 

opfordrede til større åbenhed om prioriteringsprocessen og øget interessentinddragelse. 

 

Vi er af den opfattelse, at åbenhed og dialog skaber de bedste og mest holdbare resultater. Derfor ser vi 

med glæde, at der i det bekendtgørelsesudkast, som er i høring nu, åbnes op for, at miljøministeren efter 

behov kan nedsætte rådgivende udvalg, der kan indgå i dialog med Miljøministeriet om indsatsen. Da vi 

har store medlemsinteresser både blandt udviklere og aftagere af miljøteknologi, forventer vi at blive 

inviteret til at deltage i et rådgivende udvalg. Vi er meget interesserede i at bidrage til en troværdig dialog 

mellem lovgivere/myndigheder og interessenter, både producenter og aftagere af miljøteknologi. Vi ser 

denne dialog som forudsætningen for en konkurrencedygtig dansk miljøteknologisektor, da 

teknologivirksomhederne er afhængige af et  hjemmemarked i vækst for at udvikle og markedsmodne 

produkterne. En tæt inddragelse af aftagere af miljøteknologi vil også bidrage til, at den teknologiske 

udvikling styres af kravet til miljøbeskyttelsen. 

 

Af bekendtgørelsesudkastet fremgår det (§14), at der ved afgørelse om tilskud bl.a. skal lægges vægt på 

det miljømæssige potentiale og den teknologiske nyhedsværdi. Landbrug & Fødevarer er meget enige i 

den prioritering. Vi vil samtidig opfordre til, at der ved afgørelse om tilskud også lægges vægt på, om 

projektet samtidig bidrager til at løfte andre udfordringer i relation til miljøteknologi. Vi tænker særligt på 

behovet for at udvikle og implementere omkostningseffektive og fleksible verifikations- og 

dokumentationsordninger for miljøteknologi, som f.eks. arbejdet med ETV og EU ETV pilotprojektet, som 

Miljøstyrelsen også er engageret i.  

 

Landbrug & Fødevarer står naturligvis til rådighed for yderligere oplysninger.  
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