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Invitation til workshop:  
Miljøteknologi  – opfølgning på den miljøteknologiske handlingsplan 
 
Miljøministeriet inviterer alle med interesse for fremme af miljøeffektiv tek-
nologi til workshop om miljøteknologi  
 
den 19. november 2010, kl. 13.15 – 15.30  
 
i Eigtveds Pakhus, København K.  
 
Hensigten er at give interesserede mulighed for at drøfte udfordringer og 
behov for teknologiudvikling på kort og på lang sigt, herunder at pege på, 
hvilke temaer der skal prioriteres under handlingsplanen i 2011, indenfor 
områderne vand, luft og affald.  
 
Workshoppen indgår som en del af eftermiddagsprogrammet under ”Konfe-
rencen om miljø og vækst – status efter Visionskonferencen”. Det er organi-
seret som én workshop med et fælles oplæg og tre efterfølgende parallelle 
sessioner med fokus på henholdsvis vand, luft og affald. De parallelle ses-
sioner er opbygget lidt forskelligt, men fælles for dem er, at der vil blive lej-
lighed til at komme med bud på hvilke temaer, der skal prioriteres under 
handlingsplanen i 2011.  
 
Et program for workshoppen udsendes i løbet af uge 44 og kan findes på 
www.ecoinnovation.dk fra den 5. november 2010. 
 
Deltagelse i workshoppen er gratis, men kræver tilmelding. På workshop-
pen vil der blive serveret kaffe og the. 
 
Tilmelding skal ske til e-mail: ecoinnovation@mst.dk  
med tydelig angivelse af navn, firma, e-mail, telefonnummer samt hvilken 
session (vand, luft, affald) man ønsker at deltage i. Tilmeldingsfristen er 
10. november 2010.  
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Der er udsendt en særskilt invitation til den øvrige del af konferencen. Inte-
resserede, der modtager denne invitation til miljøteknologiworkshop, kan 
deltage i formiddagens program i det omfang, der er plads. Hvis man øn-
sker dette, skal man også tilmelde sig til konferencen via dette link: 
http://www.conferencemanager.dk/Virksomhedskonferencen/ . Her er til-
meldingsfrist også den 10. november 2010.   
 
Der er mulighed for at sende skriftlige bidrag til hvilke temaer, der skal prio-
riteres under handlingsplanen i 2011 via postkassen: 
ecoinnovation@mst.dk frem til og med den 18. november 2010.  
 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Søren Bukh Svenningsen 
Kontorchef 
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