
Miljøstyrelsen og brancheforeningen Dansk  
Miljøteknologi inviterer til konference om den 
fremtidige indsats til fremme af miljøeffektiv 
teknologi. 

Konferencen afholdes den 25. september,  
kl. 9-16.30 i Eigtveds Pakhus på adressen:  
Asiatisk Plads 2 G, 1448 København K.

Regeringens nuværende handlingsplan for frem-
me af miljøeffektiv teknologi “Danske løsninger 
på globale miljøudfordringer” udløber i 2009. 
Regeringen ønsker at videreføre indsatsen efter 
2009, men har endnu ikke lagt sig fast på ram-
merne og udformningen af en kommende indsats. 
Konferencen skal derfor ses som en mulighed for 
at gøre status for den nuværende indsats, diskute-
re udfordringer og indgå i debatten om, hvordan 
en fremtidig indsats kan se ud. 

Konferencen er opdelt i to sektioner. Den første 
tager primært udgangspunkt i den nuværende 
indsats for miljøteknologi inden for en række 
konkrete sektorer: Vand, luft, kemikalier og affald. 
I anden sektion vil der være en række oplæg, 
der danner baggrund for en bredere diskussion 
af udfordringer for de danske miljøteknologiske 
virksomheder, og tiltag der kan være med til at 
styrke branchen.
 

Der er lagt vægt på en aktiv deltagelse fra virksom-
hedernes side, og der vil være god mulighed for 
at give sin mening til kende. Miljøminister Troels 
Lund Poulsen vil selv afrunde konferencen.

Deltagelse i konferencen er gratis, men kræver  
tilmelding.

Tilmelding kan ske pr. e-mail til Rasmus Boldsen, 
sekretariatet for miljøeffektiv teknologi:  
ecoinnovation@mst.dk

Tilmeldinger skal indeholde følgende: firma/instituti-
onsnavn, navn og kontaktoplysning på repræsentant 
samt oplysninger om, hvilken af de indledende work-
shops man ønsker at deltage i. Er I en virksomhed, 
der dækker flere områder, kan I deltage i mere end en 
workshop, men som udgangspunkt kan hver virksom-
hed maksimalt sende to repræsentanter. Ønsker man 
kun at deltage efter frokosten, så kan det også lade sig 
gøre ved at rette henvendelse til Miljøstyrelsen.

Sidste frist for tilmelding er fredag den 18. september

Spørgsmål i øvrigt kan rettes til Rasmus Boldsen,  
sekretariatet for miljøeffektiv teknologi på e-mail 
ecoinnovation@mst.dk eller på telefon:  
72 54 40 00.

Beskæftiger din virksomhed sig med miljøteknologi, går I og overvejer om  
miljøteknologi er en fornuftig investering, eller har I lyst til at bidrage med et  
bud på, hvordan fremtidens indsats skal se ud – så er muligheden her.

Invitation 

Konference om Miljøteknologi



9.00-9.05 Velkomst og introduktion

9.05-9.30 Den nuværende indsats under den miljøteknologiske handlingsplan, hvordan den 
miljøteknologiske udvikling kan støttes gennem regulering m.v.  
(v. Søren Bukh Svenningsen, Miljøstyrelsen)

9.30-11.15 Netværkssession. Med udgangspunkt i de enkelte sektorer vand, luft, kemikalier og 
affald inviteres virksomhederne til at udveksle erfaringer og drøfte aktuelle og kom-
mende udfordringer med henblik på at udfolde de miljøteknologiske muligheder 
for sektoren fremover. 

11.15-11.45 Opsamling ved gruppeformændene

11.45-12.45 Frokost

12.45-16.15 Fælles session. Hvordan kan vi skabe de bedste rammer for virksomhederne og for 
løsning af fremtidens miljøudfordringer? På baggrund af eftermiddagens foredrag 
inviteres virksomhederne til at diskutere vejen fremad.  
(v. ordstyrer John Pedersen, Operate A/S)

Program

vand luft kemikalier affald



12.45-12.50 Introduktion til eftermiddagens program

12.50-13.05 Sammenhængen mellem regulering og miljøteknologi. Hvad er vores erfaringer med 
hensyn til at stimulere teknologisk udvikling gennem regulering?  
(v. John Ulhøi, Aarhus School of Business)

13.05-13.20 Hvem er vi, hvad kan vi, hvad vil vi og hvor er fremtidens udfordringer?  
En karakteristik af de danske virksomheder, deres styrkepositioner,  
udfordringer og muligheder fremover. 
(v. Jesper Nybo Andersen, Dansk Miljøteknologi)

13.20-13.35 Finansiering i en krisetid: Hvad betyder finanskrisen for investeringslysten og  
risikovilligheden, og hvordan reagerer markedet?  
(v. Jakob Steen Jensen, Seed Capital)

13.35-14.05 Diskussion af indlæg og forslag til konkrete tiltag, som kan være med til at underbygge 
og udvikle de danske styrkepositioner fremover.

14.05-14.20 Pause

14.20-14.35 Eksportmuligheder for dansk miljøteknologi. Hvad er det vi gør, og hvilke  
muligheder har virksomhederne for at komme ud på det internationale marked?  
(v. Claus Hermansen, Danmarks Eksportråd)

14.35-14.50 Hvordan kan man bruge sin miljøprofil aktivt? Hvordan kan man arbejde med og 
udnytte sin miljøprofil i sin internationale markedsføring.  
(v. Thorbjørn Machholm, Grundfos)

14.50-15.05 Vis at din teknologi kan det, du lover. Med udgangspunkt i arbejdet i  
Dansk Center for Miljøteknologiverifikation beskrives mulighederne og  
fordelene ved at få verificeret sine teknologier. 
(v. Christian Grøn, DHI)

15.05-15.35 Diskussion af indlæg og forslag til konkrete tiltag, som kan være med til at stimulere 
markedet og opmærksomheden omkring dansk miljøteknologi

15.35-16.15 Opsamling i plenum med ordstyreren. De enkelte grupper fremlægger deres  
tanker og ideer om, hvordan vi skaber de bedste rammer for virksomhederne  
og et bedre miljø.

16.15-16.30 Afrunding (v. miljøminister Troels Lund Poulsen)


