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R ESUME

Verden er i en ressourcekrise. En krise, som omfatter energi, vand, luft, sjældne
jordarter og metaller, natur, biodiversitet, bioressourcer, arealer og meget mere.
Ressourcekrisen truer den klassiske vækst-dagsorden, hvor øget velstand er tæt
koblet med øget ressourceforbrug. Verden er nødt til at finde nye måder at producere, forbruge og bortskaffe på. Nye produkter, processer og services, som giver velstand og bæredygtig vækst samtidig med bedst mulige natur- og miljøbeskyttelse
og ressourceudnyttelse.
Behovet er globalt. Og Danmark har gode forudsætninger for at være med til at levere de løsninger, verden har brug for. Vi har styrkepositioner inden for sektorer,
der bidrager til øget ressourceeffektivitet og grøn omstilling. Vi har mangeårig erfaring med at fokusere på ressourceeffektivitet bredt i samfundet og i virksomhederne. Vi har en højt kvalificeret arbejdsstyrke, der bidrager til bæredygtig vækst.
Men vi er også et lille land i en hård konkurrencesituation. Derfor er det afgørende,
at vi prioriterer indsatsen, fokuserer kræfterne og giver virksomhederne de bedste
rammer for udvikling, afsætning og eksport.
Erhvervspanelet for Grøn Omstilling har formuleret ni anbefalinger, som vil sikre
en indsats, der er så fokuseret, at den reelt vil gøre en forskel, og så bred, at den vil
kunne bidrage til grøn omstilling af hele det danske samfund gennem gode rammebetingelser for alle aktører.

DE NI ANBEFALINGER FRA ERHVERVSPANELET FOR GRØN OMSTILLING
•

Danmark skal udvikle og implementere innovative grønne helhedsløsninger,
der skal gøre os til internationalt foregangsland og udstillingsvindue.

•

Danmark skal understøtte en intelligent udvikling og implementering af
det biobaserede samfund.

•

Danmark skal investere i bæredygtige vandløsninger og fremme vandeffektivitet.

•

Danmark skal have en helhedsorienteret ressourcestrategi.

•

Danmark skal fokusere sin internationale indsats ud fra strategiske prioriteringer.

•

Danmark skal sikre kompetencer og viden, der styrker grøn omstilling.

•

Det offentlige skal fremme ressourceeffektivitet og grøn omstilling gennem
udbud og offentlige indkøb.

•

Regeringen skal arbejde for, at det bliver billigt og nemt at handle ressourceeffektivt.

•

Den danske regulering skal gennemarbejdes, så den bliver moderne og fremmer
helhedstænkning med fokus på sammenhæng med EU og bæredygtig vækst.
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De ni anbefalinger er ikke i udgangspunk-

samfund: Bioressourcer er en del af fremti-

tet indbyrdes forbundne i den forstand, at

dens fossilfrie samfund, og Danmark har de

det kun vil give mening af følge dem som

rette kompetencer til at gøre bioressourcer

en samlet pakke. Det kan godt give mening

og hele bioraffineringsprocessen til en bæ-

at prioritere en over en anden. Nogle af de

redygtig vækstmulighed. Det kræver en stra-

foreslåede handlinger kan realiseres her og

tegisk tilgang til bioressourcerne, som sikrer,

nu, mens andre vil tage længere tid. De hurti-

at biomassen bliver udnyttet mest intelligent.

ge, nødvendige handlinger må ikke bremses
af, at andre handlinger umiddelbart kræver

Danmark skal investere i bæredygtige vand

en større, mere langsigtet indsats.

løsninger og fremme vandeffektivitet: Presset på verdens vandressourcer er stigende,

Fælles for anbefalingerne er, at de bør im-

og klimaforandringerne skaber samtidig

plementeres strategisk – med klare mål-

vandproblemer i mange af verdens byer.

formuleringer, operationelle strategier, et

Danmark har mange teknologiske spids-

forum, der har til opgave at koordinere på

kompetencer på vandområdet, som allere-

tværs og drive udviklingen fremad, og syste-

de er bragt i spil internationalt. Udviklingen

matisk evaluering.

skal accelereres ved at skabe bedre reguleringsmæssige og økonomiske rammer for

De fire første anbefalinger går
specifikt på områder, hvor panelet
vurderer, at Danmark har unikke
muligheder for at skabe bæredygtig
vækst ved at bidrage til løsningen
af store miljø- og ressourceproblemer, pga. kompetenceklynger, internationale styrkepositioner, højt
uddannet arbejdskraft og lovende
eksportmarkeder:

udvikling af nye løsninger.

Danmark skal have en helhedsorienteret res
sourcestrategi: Affald er et voksende problem
overalt i verden, og samtidig er affald reelt
en ressource, som ofte bliver spildt. Danmark
har stærke kompetencer på affaldsområdet, men for at forløse det fulde potentiale,
er der behov for en ressourcestrategi, der
er baseret på en helhedsorienteret, rationel
ressourcetænkning, hvor vi skal have mest
muligt ud af vores ressourcer, også affald.

Danmark skal udvikle og implementere inno
vative grønne helhedsløsninger, der skal gøre os
til internationalt foregangsland og udstillings
vindue: Danmark er et lille nok land til, at det
er overskueligt at udvikle og implementere
grønne helhedsløsninger, stort nok til, at det
er interessant, når løsningerne virker, og
dygtigt nok til, at grønne helhedsløsninger
kan produceres i Danmark og sælges på

De fire næste anbefalinger er rettet
mod forhold, som vil kunne bidrage
bredt til grøn omstilling af det danske samfund. Forhold, der vil fungere som katalysatorer, ikke mindst
for de fire områder, som de første
fire anbefalinger retter sig mod:

eksportmarkeder. Det skal Danmark kapitalisere på.

Danmark skal fokusere sin internationale
indsats ud fra strategiske prioriteringer:

Danmark skal understøtte en intelligent ud

Danmark kan gøre en forskel, også interna-

vikling og implementering af det biobaserede

tionalt, hvis vi fokuserer på områder, hvor vi

5

Resume, fortsat

kan noget særligt, og hvor der er behov for,
at Danmark gør en forskel i forhold til grøn
omstilling. Disse områder skal identificeres
ud fra klare parametre og støttes af en reel
omfordeling af midler og årsværk i central-

Den sidste anbefaling er fundamental i den forstand, at den handler om
selve grundlaget for grøn omstilling, nemlig de reguleringsmæssige
rammer:

administrationen og forstærket dialog med
civilsamfundet.

Den danske regulering skal gennemarbejdes,
så den bliver moderne og fremmer helheds

Danmark skal sikre kompetencer og viden, der

tænkning med fokus på sammenhæng med

styrker grøn omstilling: Det er afgørende, at

EU og bæredygtig vækst: Historisk set har der

Danmark har den arbejdskraft, der skal til.

i Danmark været fokus på at begrænse ska-

Der er behov for ressourcebevidsthed og

devirkninger af forurening fra industriens og

-ekspertise i alle fagligheder og i alle led af

landbrugets produktion og produkter. Det

værdikæden – bæredygtighedsaspekter

har hidtil været nødvendigt. Men i dag er der

skal integreres i alle uddannelser. Virksom-

behov for en mere enkel og smidig regule-

heder, uddannelsesinstitutioner og myndig-

ring, der er mere målrettet de globale miljø-

heder skal sammen identificere kompeten-

og ressourceproblemer, der er aktuelle, og

cebehov og -huller, og de skal arbejde på

– uden at der slækkes på beskyttelsen – i hø-

at gøre det attraktivt at oprette og tage de

jere grad skaber muligheder for innovation

pågældende uddannelser.

og udvikling. Det kræver helhedstænkning i
reguleringen, mere fokus på muligheder og

Det offentlige skal fremme ressourceeffekti

bedre sammenhæng mellem EU-regulerin-

vitet og grøn omstilling gennem udbud og of

gen og dansk regulering. Gennemarbejdnin-

fentlige indkøb: Den offentlige sektor spiller

gen bør starte med ét område, eksempelvis

en vigtig rolle i understøttelsen af et velfun-

bioressourcerne, så arbejdet bliver opera-

gerende marked, både som regulator, ejer

tionelt, og så erfaringerne kan få betydning

og indkøber. Derfor skal offentlige indkøb i

for øvrige områder.

højere grad være baseret på totalomkostningerne i produkternes levetid og miljø- og
ressourcehensyn, ligesom der skal være
bedre muligheder for at udvikle innovative
løsninger i dialog under udbud.

Regeringen skal arbejde for, at det bliver bil
ligt og nemt at handle ressourceeffektivt: Pris
er afgørende for, hvordan mange indkøbere,
både private og offentlige, de facto agerer.
Derfor er det også vigtigt, at ressourceeffektive tilbud bliver billigere. Det kan ske ved
at omlægge skatter og afgifter, fjerne subsidier, skabe bevidsthed hos forbrugerne og
gøre det mere attraktivt for virksomheder at
markedsføre grønne produkter dokumenteret gennem officielle mærkningsordninger.
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F O RO R D

I december 2011 bad miljøminister Ida Auken mig om at indtræde som formand for
et panel, der skulle udarbejde anbefalinger til initiativer, som kan understøtte Danmarks omstilling til det, ministeren beskrev som et ”grønt viden- og produktionssamfund”. Panelet skulle sammensættes af personer med tilknytning til de vigtigste
interessenter i en sådan omstilling af samfundet. Virksomheder, grønne organisationer, forskningsverdenen og arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer. Samtidig
måtte panelet ikke være større, end at vi kunne føre en udviklende samtale.
Det sagde jeg ja til, fordi opfordringen var et tilbud om at tage begrebet bæredygtig
vækst alvorligt og dermed en anerkendelse af, at det er nødvendigt at se på Danmarks udfordringer i sammenhæng. Jeg opfatter initiativet som modigt, ambitiøst
og nødvendigt.
Nødvendigt, fordi de nuværende produktions- og forbrugsmønstre ikke er bæredygtige globalt set. Verden bruger for mange ressourcer og får for lidt ud af dem. Danmark skal være med til at udvikle nye metoder, teknologier, processer og produkter,
der gør det muligt at imødekomme stigende efterspørgsel, selvom mange ressourcer
er under pres. Det gør vi kun, hvis vi kan fokusere på miljømålene og etablere et hensigtsmæssigt samarbejde mellem myndigheder og virksomheder for at nå dem.
Ambitiøst, fordi temaet grøn omstilling spænder fra Danmarks bidrag til løsning af
globale miljøproblemstillinger til de konkrete udfordringer, som dansk erhvervsliv
har for at drive konkurrencedygtig virksomhed i Danmark på en ordentlig måde og
dermed bidrage til vækst.
Modigt, bl.a. fordi panelet er utraditionelt i sin sammensætning.
Panelets 17 deltagere har set på udfordringen med friske øjne og udfordrer vante
forestillinger og vanetænkning.
På panelets møder har det vist sig, at der er mere, der samler end deler. Det er en fælles overbevisning, at grøn omstilling ikke bare er en mulighed, men en nødvendighed, og at der ud af nødvendigheden kan komme bæredygtig vækst, beskæftigelse
og eksport for dansk erhvervsliv. Og det er lykkedes at formulere skarpe og forhåbentligt både nytænkende og brugbare anbefalinger til regeringen.
Derfor har hvervet som formand for panelet ikke bare været et privilegium – det
har også været givende. Jeg håber, at anbefalingerne får et videre liv; som konkrete
initiativer, satsninger eller slet og ret som nødvendige debatter. Jeg håber også, at
både opdragsgiver og deltagere vil tage resultatet med hjem og tage arbejdstøjet på.
Det har vi brug for.
Lars Goldschmidt, Formand for Erhvervspanelet for Grøn Omstilling
Direktør i DI
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I N T RO D U K T IO N

Fælles fokus på grøn omstilling
Erhvervspanelet for Grøn Omstilling har formuleret ni anbefalinger til omstillingen
af Danmark til en grøn økonomi. Hver anbefaling rummer en række forslag til handlinger. Det hele præsenteres i det følgende afsnit.

De ni anbefalinger sender tilsammen et klart

gier og systemer, der kan gøre Danmark til et

budskab: Grøn omstilling af det danske sam-

udstillingsvindue for grøn omstilling.

fund kræver, at alle bidrager, og at indsatsen
på samme tid er bred og fokuseret.

Da alle skal bidrage, skal indsatsen være
bred. Der er behov for en indsats i hele vær-

Alle skal bidrage, for grøn omstilling af det

dikæden – fra de reguleringsmæssige ram-

danske samfund er ikke en opgave, rege-

mer, over innovation, test og demonstration,

ringen kan løse alene. Virksomhederne skal

til udvikling, produktion og markedsføring –

tænke ressourceeffektivitet ind i deres in-

og dermed også en indsats, som vil have be-

novation og produktion. Uddannelsesinsti-

tydning for samfundet som sådan. Virksom-

tutionerne skal bidrage til, at arbejdsstyrken

heder, uddannelsesinstitutioner og borgere i

har de rigtige kompetencer. Borgerne og or-

bredeste forstand. Ikke kun den del af dansk

ganisationerne skal gennem adfærd og ef-

erhvervsliv, som allerede leverer miljøeffek-

terspørgsel støtte op om transformationen.

tive teknologier.

Og det offentlige skal sikre en regulering og
administration, der fremmer udvikling af bæ-

Når indsatsen samtidig skal være fokuseret,

redygtige løsninger og skaber rum for ekspe-

er det fordi, opgaven er stor, og Danmark er

rimenter med og implementering af teknolo-

et lille land. Vi kan ikke vinde, hvis vi kæmper

VIGTIGE BEGREBER
•

To begreber går igen i hele publikationen: ”Grøn omstilling” og ”Bæredygtig vækst”.

•

Panelet ønsker en udvikling af det danske samfund, hvor en positiv udvikling i velstand og beskæftigelse er afkoblet fra stigninger i ressourceforbrug og øget miljøbelastning.

•

”Bæredygtig vækst” er vækst, som ikke ødelægger fremtidige generationers muligheder for at leve på denne jord. Målet er vækst og beskæftigelse, som balancerer
sociale hensyn, hensyn til miljø (herunder også natur og klima) og økonomisk ansvarlighed.

•

Derfor ønsker vi ”grøn omstilling”. Vi skal blive bedre til at producere mere velstand
og velfærd med brug af færre ressourcer og mindre miljøbelastning til følge.
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på alle fronter på samme tid. Vi er nødt til at

udledninger og aktiviteter. Resultatet har på

vælge at fokusere på de vigtigste ressour-

nogle områder været effektiv beskyttelse og

ceproblemer og de sektorer, hvor Danmark

i en række tilfælde også udvikling af nye, re-

har størst potentiale – i form af kompetencer,

nere teknologier og nye produkter.

muligheder for at bidrage til grøn omstilling,
styrkepositioner og eksportmuligheder. Det

I dag er holdningen i dansk erhvervsliv æn-

vil give erfaringer, resultater og medløb, som

dret. De fleste aktører ser det som en natur-

vil have uvurderlig betydning for omstillin-

lig del af driften at minimere aftrykket på

gen af det danske samfund i sin helhed.

det omgivende – og fremtidige – samfund.
Dagsordenen er skiftet. Miljøbeskyttelsen

Anbefalingerne er udtryk
for prioritering:

har været en succes, men i dag er der brug
for at tilrettelægge miljøreguleringen og
-administrationen på en sådan måde, at det
fremmer innovation og grøn omstilling.

Panelets anbefalinger er et udtryk for en prioritering. Mange andre områder og indsatser

Det er fortsat helt afgørende, at vi beskytter

har været bragt i spil og kunne være rele-

natur og miljø. Men bæredygtig vækst kræver

vante at fremhæve. Men panelet har vagt at

et nyt paradigme, hvor beskyttelse ikke står

fokusere. Fokusere på de faktorer, som vurde-

alene. Danmark har brug for regulerings-

res mest effektive til at skabe grøn omstilling,

mæssige rammer, der sætter fokus på mu-

både på kort og på langt sigt. På de områder,

ligheder, forebyggelse og helhedstænkning.

hvor Danmark i den globale arbejdsdeling

Helhedstænkning i forhold til beskyttelsen af

har de bedste forudsætninger for at bidrage.

ressourcerne, i forhold til ressourceudnyttelsen i værdikæden og ikke mindst i forhold

De ni anbefalinger bygger på fire grundlæg-

til sammenhæng på tværs af ministeriernes

gende præmisser, som et samlet panel bak-

ressortområder. Det gælder både for udar-

ker op om.

bejdelsen af regler, administrationen af dem
og brugen af økonomiske virkemidler.

Præmis 1: De samfundsmæssige
udfordringer sætter miljøpolitikken og -reguleringen i et nyt lys.

I dansk miljølovgivning er der eksempler på
parallelle og konkurrerende reguleringssystemer. Den danske implementering af EUlovgivningen har karakter af knopskydning

Historisk set har der i Danmark været fokus

på eksisterende love med en historie, der

på at begrænse skadevirkninger af forure-

er mellem 40 og næsten 100 år gammel, og

ning fra industriens og landbrugets pro-

enkelte nye, særlige EU-begrundede love.

duktion og produkter. På at beskytte natur,

Resultatet er en lovgivning, der i dag er så

miljø og sundhed. Kontrol og begrænsning

kompleks, at den er vanskelig at overskue

har været det dominerende og nødvendige

for erhvervslivet og borgerne og vanskelig

paradigme. Derfor er der blevet lovgivet om

for myndighederne at administrere.
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Præmis 2: Danmark er nødt til at
forholde sig aktivt til ressourceknapheden.

Men udnyttelsen af potentialet kræver, at
ressourcekrisen kommer på dagsordenen
tidligt, mens vi endnu er på noget, der minder om forkant med udviklingen. Dagsor-

I det 20. århundrede steg forbruget af fos-

denen er relevant overalt i det danske sam-

sile brændsler med 1.200 pct. og materia-

fund. Ressourceeffektivitet skal tænkes ind i

leforbruget med 3.400 pct. Frem mod 2030

uddannelser, regulering, administration af

forventes den globale middelklasse ifølge

lovgivningen mv. Virksomhederne skal gøre

OECD at vokse med 3 mia. mennesker. De

sig parate til en tid, hvor prisen på og ad-

vil ifølge FN’s fødevareorganisation, FAO,

gangen til ressourcer kan blive mindst lige

efterspørge fødevarer på niveau med mid-

så kritisk som prisen på og adgangen til ar-

delklassen i de nuværende industrilande.

bejdskraften.

Dertil kommer pladskrav, forventninger om
forbrugsgoder mv.
Verden er i en ressourcekrise. Ikke bare en
energikrise. Men en krise, som omfatter vand,

Præmis 3: Danmark har kompetencer og muligheder, som kan og
skal bringes i spil.

luft, sjældne jordarter og metaller, natur, biodiversitet, bioressourcer, plads og meget

Behovet for øget ressourceeffektivitet, genan-

mere.

vendelse, genbrug og renere produkter kan
blive til en vækstmotor for dansk erhvervsliv.

Ressourcepresset har gjort det dyrere at
producere. Ifølge McKinseys Commodity

Verden står over for akutte miljø- og res-

Price Index koster råvarer i dag i gennemsnit

sourceproblemer, som vil føre til øget efter-

150 pct. mere end i 1995. Det er et problem for

spørgsel på nye produkter, teknologier og

beskæftigelse, velfærd og stabilitet.

processer. Samtidig viser fremskrivninger
af den globale udvikling i forbrugsmønstre,

Den globale ressourcekrise tydeliggør be-

at der i en nær fremtid vil komme stigende

hovet for grøn omstilling. Allerede i dag er

pres på ressourcer som vand, fossile brænd-

evnen til at producere mere værdi med brug

sler og kritiske grundstoffer. Øget og ændret

af færre ressourcer ved at blive en konkur-

efterspørgsel på fødevarer og biomasse vil

renceparameter for virksomheder overalt i

føre til øget pres på de dyrkede arealer samt

verden. I fremtiden vil tendensen blive end-

øget fosforbehov, og stigende efterspørgsel

nu mere markant. Der er behov for at tænke

på kendte energiteknologier vil øget presset

nyt og agere anderledes.

på kritiske metaller og sjældne jordarter.

Løsningerne vil være mangfoldige: Nye

Danmark har betydelige styrkepositioner

produkter, der bruger færre ressourcer i

inden for sektorer, der bidrager til øget res-

deres levetid og er lettere at reparere og

sourceeffektivitet. Der er klynger af virksom-

genanvende, nye produktionsmetoder, nye

heder inden for eksempelvis vedvarende

forbrugsmønstre, f.eks. hvor forbrugerne

energi, fødevarer og vandteknologier, som

lejer ydelser frem for at eje produkter, osv.

allerede er kendte. Og mange tusinde dan-

Ressourceeffektivitet er ikke kun et tema for

skere arbejder hver dag med affaldshånd-

virksomheder, der producerer ny, effektiv

tering og teknologier, der sikrer, at affaldets

teknologi eller nye produkter, men for alle,

ressourcer bliver udnyttet, blot for at nævne

der håndterer eller forbruger ressourcer.

endnu et eksempel.
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Men vores kompetencer og muligheder er

nemfører de direktiver, som EU udsteder, og

bredere end som så. Danmark bør tænke

om, hvordan reglerne administreres. Om

på mere end de klassiske miljøteknologier.

hvordan vi tænker rammerne for virksomhe-

Vi bør fokusere på brancher og sektorer,

dernes arbejde.

som har potentiale for grøn omstilling, og
hvor Danmark har noget at tilbyde i interna-

For at udnytte Danmarks potentiale fuldt ud

tional sammenhæng. Hvis vi har viden, pro-

– skabe bæredygtig vækst, beskæftigelse

ducenter og et marked, er der mulighed for,

og velfærd – er det nødvendigt at fokusere

at en indsats kan føre til bæredygtig vækst,

kræfterne. Omstilling til grøn økonomi er et

beskæftigelse og eksport.

globalt tema, som mange lande og regioner
satser målrettet på. Det er et af de bærende

Det gælder eksempelvis inden for affalds-

elementer i EU’s vækststrategi. Vi skal ikke

håndtering, bortskaffelse og affaldsfore-

være blinde for, at andre også er dygtige.

byggelse, genindvinding af ressourcer, far-

Dygtige til innovation, til demonstration og

lige kemikalier, drikkevandsbeskyttelse og

markedsføring. Dygtige til at tænke interna-

-håndtering, luftforurening, klimatilpasning

tionalt.

og fødevareområdet (sikkerhed, ressourceeffektiv produktion, økologisk produktion

Danmark har vist, at vi kan sætte en dagsor-

og udnyttelse af de biologiske ressourcer).

den og gøre en forskel, når vi fokuserer og
samler kræfterne. Vi skal turde satse. Vælge

Præmis 4: Danmarks potentiale
bliver kun forløst, hvis vi prioriterer indsatsen.

de miljø- og ressourceproblemer, som vi
har forudsætningerne for at være med til at
løse, samtidig med at det vil gavne bæredygtig vækst og beskæftigelse. Og så lade det
være bestemmende for, hvordan vi fordeler

Danmark har noget unikt at tilbyde i inter-

mandetimer i centraladministrationen, støt-

national sammenhæng – overskuelig stør-

temidler, forskningsmidler, hvor vi prioriterer

relse, velfungerende infrastruktur, stærke

at udvikle vores efter- og videreuddannel-

viden- og virksomhedsmiljøer, tradition for

sestilbud mv.

innovative løsninger mv. Det gør Danmark til
et oplagt sted at udvikle, modne og afprøve
nye produkter, teknologier og løsninger, herunder demonstrationsprojekter i stor skala.
Der er dog også betydelige barrierer i Danmark. Barrierer, som hver dag hæmmer virksomhedernes muligheder for at øge ressourceeffektiviteten og bidrage til grøn omstilling.
Det er ikke dem alle, Danmark kan løse alene.
Mange barrierer skal fjernes af EU. Her handler det om Danmarks engagement i det arbejde, som foregår i EU, og når EU optræder
i internationale sammenhænge. Men en betydelig del handler om, hvordan vi indretter
vores lovgivning, herunder hvordan vi gen-
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A N B E FA L I N G E R

Ni veje til grøn omstilling
Erhvervspanelet for Grøn Omstilling har formuleret ni anbefalinger med dertilhørende konkrete handlinger, som tilsammen vil give Danmark og danske virksomheder mulighed for at skabe bæredygtig vækst.

De ni anbefalinger hænger ikke uløseligt

•

klare mål for indsatserne bliver formule-

sammen. Det kan godt give mening at pri-

ret, eksempelvis i form af klare, opera-

oritere én over en anden. Og nogle af de

tionelle strategier,

foreslåede handlinger vil tage længere tid

•

indsatserne bliver drevet frem og koor-

at realisere end andre. De hurtige, nødvendi-

dineret med andre initiativer, politikker

ge handlinger må ikke bremses af, at andre

og strategier på tværs af ressortområ-

handlinger umiddelbart kræver en større,

der, eksempelvis i form af en taskforce

mere langsigtet indsats.

med tværgående ansvar,
•

Når det er sagt, så er der en indbyrdes sammenhæng mellem anbefalingerne. Der skal
et bredt, fælles træk til at skabe grøn om-

erhvervslivet og interesseorganisationer bliver inddraget,

•

implementering og effekter bliver evalueret med fastsatte mellemrum.

stilling, og de ni anbefalinger vil samlet set
være udtryk for et sådant træk.

Da dette gælder for alle anbefalingerne, vil
opfordringen ikke blive gentaget undervejs.

Derfor opfordrer panelet til, at ressourcedagsordenen som sådan og arbejdet med

Sammenhængen mellem de ni anbefalinger

de ni anbefalinger bliver underlagt en syste-

fra Erhvervspanelet for Grøn Omstilling kan

matisk implementeringsstrategi, hvor:

illustreres med følgende model:

Moderne regulering

Grønne helhedsløsninger
Det biobaserede samfund
Bæredygtige vandløsninger
Helhedsorienteret ressourcestrategi
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RAMMER
VIRKEMIDLER
INDSATSOMRÅDER

Fokuseret international indsats
Kompetencer og viden
Udbud og offentlige indkøb
Billigt og nemt at handle ressourceeffektivt

Danmark bør i første omgang fokusere på

vices gennem sine udbud og indkøb, og at

at igangsætte en række aktiviteter inden

udviklingen i både Danmark og EU går i ret-

for fire indsatsområder, hvor vi har unikke

ning af, at det bliver billigt og nemt at handle

muligheder pga. kompetenceklynger, inter-

bæredygtigt, både for private og professio-

nationale styrkepositioner, højt uddannet

nelle indkøbere.

arbejdskraft og lovende eksportmarkeder.
De fire områder er: udvikling, brug og eksport

Endelig er det helt fundamentalt for alle

af grønne helhedsløsninger, bioressourcer,

virksomheders muligheder for at bidrage til

vand og affaldsressourcer. Det er områder,

grøn omstilling, at de reguleringsmæssige

hvor dansk erhvervsliv kan bidrage mærk-

rammer er på plads. Det er de ikke i dag. Den

bart til grøn omstilling, ikke kun i Danmark,

sidste anbefaling går derfor på tværs af de

men i store dele af verden. Anbefalingerne

otte øvrige.

knyttet til disse fire områder er rettet specifikt mod at skabe bæredygtige vækstbetingelser for virksomheder med tilknytning til
områderne.
Anbefalingerne og handlingerne rettet mod
disse fire indsatsområder gør dog ikke kunsten alene. Der er behov for bredere tiltag,
som dels vil understøtte den områdespecifikke indsats, dels vil gavne den grønne
omstilling af danske virksomheder generelt.
Altså virkemidler, der sætter gang i grøn omstilling.
Først og fremmest handler det om at sikre
fælles, bevidst tilgang til grøn omstilling,
hvor Danmark gennem strategisk fokusering
får kræfter til en indsats med international
gennemslagskraft. Med en fokuseret indsats
øges chancerne for at skabe positive resultater og indhente værdifulde erfaringer, som
kan bruges bredt.
Dernæst er det afgørende, at virksomhederne har adgang til kompetent arbejdskraft
på alle niveauer, at det offentlige stimulerer
markedet for bæredygtige produkter og ser-
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A N B E FA L I N G

INDSATSOMRÅDER

Danmark skal udvikle og implementere
innovative grønne helhedsløsninger, der
skal gøre os til internationalt foregangsland og udstillingsvindue.

MOTIVATION
Danmark har på en række områder gode muligheder for at levere helhedsløsninger på nogle af verdens store udfordringer. Vi har unikke muligheder for at teste
løsningerne i sammenhænge, der er overskuelige nok til, at opgaven kan overkommes, men som også er store nok til, at de er interessante i international sammenhæng. Klimatilpasning i København, Aarhus, Middelfart, Skanderborg og Brøndby
er gode eksempler på denne balance. Det samme er vedvarende energi-ø Samsø og
den økologiske kommune Lejre.
Der skal identificeres områder af strategisk interesse, hvor Danmark skal være
internationalt foregangsland og udstillingsvindue for udvikling og implementering af grønne helhedsløsninger. Indsatsen skal ske med henblik på markedsføring
nationalt og internationalt og på produktion i Danmark.
Indsatsen bør fokusere på områder, hvor Danmark har teknologiske forspring, viden og markedsadgang – eller potentiale til at få det. Dertil kommer vores evne til at
integrere teknologier i samlede løsninger. Systemer, der virker i virkeligheden, og
som kan overføres til andre lande.
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PRINCIPPER
Tre principper muliggør udvikling og implementering af grønne helhedsløsninger af
strategisk interesse:

1. Danmark skal udvikle en
samarbejdsmodel for grønne
helhedsløsninger.
Udvikling og implementering af grønne helhedsløsninger kræver ofte, at flere aktører
arbejder tæt sammen. Der er behov for at
styrke incitamentet til den slags samarbejde.
Det kan bl.a. ske ved, at udbyderen af opgaver stiller krav om samarbejde, eksempelvis i
byudviklingsprojekter, hvor der er behov for
horisontalt samarbejde og helhedstænkning,
men hvor byggebranchen er præget er vertikal opdeling og silotænkning. En anden vigtig faktor er, om relevante, eksisterende data
med relevans for grøn omstilling (eksempelvis
viden om ressourceforbrug og –spild) er frit
tilgængelige, så interesserede investorer kan
bygge en business case på sådanne data.

2. Det offentlige skal være en
katalysator for udvikling og
implementering.
Stat og kommuner skal løse deres kerneopgaver på en økonomisk og miljømæssig
forsvarlig måde. Inden for disse rammer kan
og skal stat og kommuner skabe muligheder
for, at samlede ressourceeffektive løsninger
kan blive udviklet og implementeret. Drift og
udvikling af samfundsmæssige kerneopgaver kan blive til demonstrationsprojekter, hvis
opgaverne løses innovativt.

3. Danmark bør fokusere på helhedsløsninger, der er interessante
i international sammenhæng.
Danmark skal gå efter at udvikle helhedsorienterede systemløsninger på områder, som
er interessante i international sammenhæng.
Der skal med andre ord være fokus på at
kunne opnå en stærk position på attraktive,
potentielle eksportmarkeder. Det er ligeledes
interessant, om løsningerne har mulighed
for at tiltrække udenlandske investeringer
til Danmark.
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HANDLINGER
Erhvervspanelet for Grøn Omstilling anbefaler,
at regeringen:

1. Sikrer et forsat og permanent
MiljøUdviklings- og DemonstrationsProgram (MUDP)

3. Fremmer innovation
gennem reguleringen
Reguleringsformen skal indrettes, så der

Uddeling af midler fra MUDP skal understøtte

bliver skabt incitament til at udvikle nye, in-

områder, der er prioriteret i arbejdet med at

novative løsninger. Det kan sikres gennem

skabe grøn omstilling gennem innovative

regulering, som fremmer test (eksempelvis

grønne helhedsløsninger.

vedtagelse af udledningsbestemmelser med

2. Sikrer og deler grønne
data af høj kvalitet
Data, der allerede findes, skal gøres bredt tilgængelige og anvendelige ved at etablere
en åben og neutral platform for data, der har
relevans for grøn omstilling (eksempelvis om

vilkår om test og rapportering, vedtagelse
af pantsystemer og/eller bestemmelser om
indsamling af produkter til genanvendelse).

4. Udarbejder en plan for
fremme af grønne danske
helhedsløsninger

vandforbrug og vandspild eller miljøgodken-

Danmark skal have en plan, der fokuserer på

delser), som virksomheder og offentlige myn-

at skabe samarbejds-, udviklings- og testin-

digheder kan trække på, når de skal vurdere

citamenter inden for områder, hvor danske

mulighederne for at lægge øget innovation

helhedsløsninger kan få international gen-

i bæredygtige systemløsninger ind i projek-

nemslagskraft og rummer eksportpoten-

ter. Datakvaliteten skal være på niveau med

tiale. Klimatilpasning, ressourceeffektiv for-

tilgængelige energidata.

syningsvirksomhed (håndtering af energi,
smart water grid, udnyttelse af biologiske
restfraktioner i affald til produktion af biobaserede produkter mv.) og byudvikling/
energirenovering er mulige fokusområder.
Planen bør identificere og eliminere barrierer
for udvikling og implementering af nye helhedsløsninger.
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A N B E FA L I N G

Danmark skal understøtte en intelligent
udvikling og implementering af det biobaserede samfund.

MOTIVATION
Kampen for at bremse klimaforandringerne betyder, at brugen af fossile brændstoffer hurtigst muligt skal mindskes og på lang sigt ophøre. Samtidig bliver forsyningen
af fossile brændstoffer (især olie) stadig mere usikker, og priserne stiger. Bæredygtig
brug af bioressourcer, herunder for eksempel 2. generations biobrændsel, biomasse,
biomasseaffald, samt biobaserede produkter og ingredienser, er derfor en uomgængelig del af fremtidens bæredygtige vækstsamfund, både i Danmark og globalt.
Danmark bør på denne baggrund understøtte og accelerere den globale grønne
omstilling til et bæredygtigt, biobaseret samfund, hvor fossile brændsler erstattes
med fornybare, biobaserede ressourcer. Dette søges opnået bl.a. gennem udvikling
og implementering af en strategi for Danmark som biobaseret samfund.
Danmark har mulighederne for at gøre brugen af bioressourcer og hele bioraffineringsprocessen til en bæredygtig vækstmulighed, hvor der tages hensyn til fødevareproduktion og biodiversitet. Den danske fødevareklynge er en af verdens største og
mest diversificerede, hvilket bl.a. afspejles i et højt vidensniveau på universiteter, et
højeffektivt landbrug og tilstedeværelsen af en række verdensførende virksomheder.
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PRINCIPPER
Der skal udarbejdes en langsigtet strategi
for bæredygtig og intelligent anvendelse af
bioressourcer i Danmark. Målet skal være at

3. Der skal være et tæt samarbejde
mellem virksomheder og myndigheder.

understøtte udvikling og implementering af

Virksomhederne ligger inde med omfattende

det fossilfrie samfund, bl.a. baseret på bio-

viden om danske muligheder og kompeten-

ressourcer. Strategien skal være baseret på

cer, barrierer og aktuel udvikling inden for

tre principper:

produktion og udnyttelse af bioressourcer.

1. Der skal tænkes på tværs af ressortområder og landegrænser.

Denne viden skal myndighederne bruge aktivt, herunder i prioriteringen af forskningsindsatsen, etablering af rammevilkår, fast-

Realiseringen af potentialet for det bioba-

læggelsen af standarder, understøtning af

serede samfund kræver en tværgående

udviklingen af bæredygtighedskriterier i EU,

tilgang, hvor en lang række ressortområder

fastlæggelsen af danske positioner i inter-

inddrages, herunder miljø, landbrug, energi

nationale forhandlinger og i EU mv.

og klima, erhverv, forskning og innovation
samt transport. Samtidig er emnet højt på
dagsordenen i en række lande, som udgør
vigtige eksportmarkeder for danske virksomheder, hvilket giver mulighed for grøn
teknologieksport. Lovgivningen skal derfor
hænge sammen på tværs af ressortområder og landegrænser, så der skabes gode
betingelser for bæredygtig udnyttelse af
bioressourcerne.

2. Udnyttelse af biomasse skal være
bæredygtig i hele værdikæden.
Anvendelsen af bioressourcer skal være bæredygtig i hele værdikæden. Derfor skal området reguleres i overensstemmelse med EU’s
anbefalinger. Der skal udvikles bæredygtighedskriterier for biomasse, der på lang sigt
skal dække alle typer af anvendelse, og som
tager hensyn til behovet for fødevareproduktion, biodiversitet og drivhusgasfortrængning. Også importeret biomasse skal være
produceret på bæredygtige vilkår – herved
kan Danmark og EU hjælpe andre lande til
bæredygtig dyrkning og udnyttelse af bioressourcer.
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HANDLINGER
Erhvervspanelet for Grøn Omstilling anbefaler,
at regeringen:

1. Udarbejder en langsigtet strategi
for bioressourcer
Danmark har brug for en strategi, der un-

4. Fremmer EU-arbejdet med formulering af bæredygtighedskriterium
for fast biobrændsel

derstøtter udvikling og implementering af

Danmark skal gå aktivt ind i arbejdet med at

det biobaserede samfund samt sikrer bæ-

udvikle bindende, livscyklusbaserede bære-

redygtig og intelligent udnyttelse af biores-

dygtighedskriterier for fast biobrændsel i EU.

sourcerne. Strategien bør baseres på en

Det vil skabe et ens og lige marked i EU med

række analyser:

højt niveau af miljø- og naturbeskyttelse. Parallelt bør regeringen tage skridt til at udvikle

Biomasseressourcen: Hvordan anvendes bio-

nationale bæredygtighedskriterier for fast

massen mest intelligent?

biobrændsel i overensstemmelse med anbefalingen fra EU-Kommissionen. Kriterierne bør

Samfundsøkonomisk potentiale: Hvilket er-

både indeholde kriterier for drivhusgasfor-

hvervspotentiale knytter der sig til produk-

trængning og arealkriterier.

tion af biomasse og til forskellige typer af
anvendelse? Hvor stort er potentialet i tekno-

Undersøgelser indikerer, at indirekte effekter

logieksporten ift. jobskabelse, CO²-reduktion

for visse typer biobrændstoffer kan have mar-

og forsyningssikkerhed?

kant indflydelse på den beregnede drivhusgasfortrængning. Metoderne til estimering af

Barrierer: Hvad er barriererne for realisering

de indirekte arealeffekter er imidlertid yderst

af potentialet? Er der praktiske problemer i

komplekse og i sin vorden, hvilket resulterer i

forbindelse med øget anvendelse af bio-

meget svingende resultater. Samtidig varierer

masse, eksempelvis ved import og spørgs-

de beregnede effekter markant afhængigt af

mål om forsyningssikkerhed? Har vi den nød-

biomassetype og produktionsproces, hvilket

vendige forskningskapacitet?

gør resultaterne usikre for nogle typer af bio-

2. Sikrer at strategien udvikles og
implementeres i tæt samarbejde

masse. Regeringen bør derfor understøtte
EU's arbejde med at videreudvikle bæredygtighedskriterier, der inkluderer solide og kva-

Der er brug for styrket dialog mellem myn-

lificerede estimater på indirekte arealeffekter,

digheder, virksomheder, arbejdsmarkedets

og som fremmer de mest bæredygtige bio-

parter, ngo’er og forskere. Samarbejdet kan

brændstoffer såsom biobrændstoffer baseret

eksempelvis formaliseres i et forum, der skal

på restprodukter.

udvikle strategien og sikre national koordinering og videndeling om muligheder, teknologier og barrierer, bl.a. med henblik på fastlæggelsen af danske positioner og fremme af
Danmarks internationale indsats på området.

3. Gennemgår relevant regulering
med henblik på at fjerne barrierer
for det biobaserede samfund

5. Sikrer at implementering af det
biobaserede samfund påbegyndes
ved opførelse af de første bioraffinaderier, med støtte fra eksisterende
forsknings-, udviklings- og
demonstrationsprogrammer
Bedre koordinering mellem eksisterende
forsknings-. udviklings- og demonstrations-

Relevant regulering (eksempelvis affaldsre-

programmer som f.eks. EUDP, GUDP og HTF vil

gulering, kemikalieregulering, landbrugsre-

bl.a. gøre det muligt at iværksætte danske

gulering, bestemmelser om arealanvendelse

demonstrationsprojekter, som viser, at Dan-

og energiregulering) skal fremme strategi-

mark og danske virksomheder ikke kun leve-

ens mål.

rer delelementer til bioprocesser, men også
kan levere samlede systemløsninger.
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A N B E FA L I N G

Danmark skal investere
i bæredygtige vandløsninger
og fremme vandeffektivitet.

MOTIVATION
Presset på verdens vandressourcer er stigende. Behovet for vand overstiger i store
dele af verden de bæredygtigt tilgængelige ressourcer. Det medfører et stort behov
for effektiv udnyttelse af vandressourcer i landbrug, industri og drikkevandsforsyning, rensning og genanvendelse af spildevand, afsaltning af havvand og beskyttelse af de tilgængelige vandressourcer mod forurening og overudnyttelse.
Dertil kommer, at byer og befolkninger i hele verden kæmper med at håndtere de
voldsomme regnmasser og oversvømmelser, som de seneste års vejrfænomener
har budt på. Der er dermed et stort globalt behov for vandrelaterede løsninger.
Danmark har tradition for effektiv udnyttelse af vand i industri og vandforsyning.
Dansk erhvervsliv og danske videninstitutioner rummer stærke positioner inden
for effektiv udnyttelse af vandressourcer, rensning og genanvendelse af spildevand, højtudviklet teknologi til transport af vand og spildevand samt kystsikring,
pumpesystemer og modelberegninger, som bl.a. er afgørende for klimasikring og
-tilpasning.
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Motivation, fortsat

Vandsektoren kan bidrage til grøn omstilling og bæredygtig vækst i Danmark. Den
rummer store potentialer, bl.a. inden for decentral spildevandsrensning og decentral genbrug af vand, klimasikring af byer, energiproducerende renseanlæg og
udnyttelse af ressourcer i spildevandet, eksempelvis fosfor. Men fuld realisering
af potentialet kræver ændringer i reguleringen og organiseringen af vandsektoren.
De danske vandselskaber har i en årrække kun investeret i ny vandteknologi i meget
begrænset omfang. Det er problematisk. De offentligt ejede vandselskaber spiller en
vigtig rolle for den private danske vandsektor og dennes muligheder for at udvikle
nye teknologier, som teknologivirksomhederne kan kommercialisere og eksportere.
Samtidig har vi stor erfaring med at forebygge vandforurening via regulering og planlægning, hvilket også kan danne muligheder for eksport af løsninger og rådgivning.
En lang række forhold hæmmer de offentligt ejede vandselskabers efterspørgsel på innovation og ny teknologi. Organisering, benchmarking, ejerskab og driftsansvar er vigtige elementer i indretningen af en vandsektor, som både fungerer effektivt, er til gavn
for vandbeskyttelsen og vandforbrugerne, og som kan afsætte innovative løsninger på
et globalt marked og dermed bidrage til at skabe vækst og beskæftigelse i Danmark.
De offentligt ejede vandselskaber skal ikke kommercialisere ny teknologi, men de
skal efterspørge den og kunne indgå i udviklingsprojekter med private aktører.

PRINCIPPER
Den danske vandsektor skal gøres kommercielt velfungerende gennem fire principper:

1. Danmark skal bidrage til afhjælpning af den globale vandkrise.

3. Lovgivningen skal skabe
rammer for grøn omstilling.
Lovgivningen skal være med til at sikre bedre rammer for rensning og genanvendelse
af vand, herunder decentral håndtering af

På vandområdet er der meget store globale

vand, brug af sekundavand og spildevand,

udfordringer. Det giver danske virksomheder

energiudnyttelse af spildevand, udnyttelse

gode eksportmuligheder og mulighed for, at

af fosfor og andre ressourcer i spildevand,

Danmark skaber nye, eksportbaserede ar-

energiudnyttelse af spildevand og klimatil-

bejdspladser. Det giver også Danmark en

pasning af vandafledningen og -udnyttelse

mulighed for at bidrage med viden og tek-

i byerne og opbygning af vådområder.

nologi, der kan være med til at afhjælpe problemerne. Den danske indsats på området
bør være internationalt orienteret.

2. Offentligt ejede vandselskaber
skal effektiviseres og efterspørge
innovation.

4. Helhedsløsninger
skal være i fokus.
Udover teknologiske styrkepositioner er det,
der gør Danmark interessant i international
sammenhæng, vores erfaringer med at
beskytte grundvandsressourcerne. Der er

De offentligt ejede vandselskaber skal have

behov for styrket helhedstænkning i hele

et incitament til at efterspørge innovative

vandets værdikæde – fra grundvandsbe-

vandløsninger. Vandselskaberne og den

skyttelsen til spildevandsrensningen. Vores

private vandsektor skal have mulighed for

arealbeskyttelse er således en del af den

sammen at udvikle innovative løsninger, som

danske model, ligesom teknologierne er det.

teknologivirksomhederne kan kommerciali-

Reguleringen skal fremme helhedstænkning.

sere og eksportere.
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HANDLINGER
Erhvervspanelet for Grøn Omstilling anbefaler,
at regeringen:

1. Sikrer at vandselskaberne bliver en
del af helhedstænkningen ift. beskyttelse og effektiv udnyttelse af
vandressourcen, klimatilpasning
og teknologiudvikling

4. Arbejder for, at ambitionsniveauet
i EU’s vandregulering løftes
Regeringen bør arbejde for en EU-regulering,
som både gavner vandmiljøet og eksport af
effektive danske vandløsninger. Det bør præ-

Vandselskabernes efterspørgsel på ny tek-

ge arbejdet med EU-Kommissionens kommen-

nologi og innovative løsninger skal styrkes.

de udspil, ”A Blueprint to safeguard Europe’s

Eksempelvis kan vandselskaberne have en

Waters”. Her introduceres bl.a. en række øko-

rolle i energiproduktionen, bl.a. med henblik

nomiske mekanismer i vandsektoren i Europa,

på produktion af biogas, varme og el med

herunder prissætning. Danmark skal påvirke

udnyttelse af udsorteret husholdningsaffald

processen og fremme en ambitiøs regulering,

i samspil med spildevandsslam.

som vil give de bedste rammebetingelser for

2. Genoverveje principperne bag
strukturen i vandsektoren
Der er brug for at genoverveje de principper, der ligger bag strukturen i den danske
vandsektor (herunder hvile-i-sig-selv og
prisloftet), så vandselskabernes drift i højere

eksport af danske løsninger.

5. Styrker forskning, udvikling og
demonstrationsprojekter i vandsektoren gennem et styrket MiljøUdviklings- og DemonstrationsProgram (MUDP)

grad konkurrenceudsættes og måles på per-

Der er brug for styrket udviklingsarbejde og

formance inden for service, kvalitet, sikker-

flere demonstrationsprojekter i vandsek-

hed, miljø og arbejdsmiljø. Det eksisterende

toren. En bedre udviklingsindsats vil kunne

benchmark for vandselskaberne skal juste-

styrke samarbejdet mellem vandsektorens

res, så det synliggør resultaterne på disse

mange aktører.

områder. Det vil kunne føre til innovationspres, og det vil kunne styrke teknologileverandørernes muligheder for forretningsudvikling.

3. Udvikler et operativt regelsæt for
genanvendelse af vand og decentral spildevandshåndtering

6. Udarbejder en plan for klimasikring af de danske byer
Der er brug for en plan for klimasikring af de
danske byer. Planen bør adressere behovet
for udbygning af kloaknettet med styring og
større kapacitet, mere nedsivning af regn-

Industrien bør have større råderum i forhold

vand og brug af regnvand til rekreative for-

til valg af spildevandshåndtering, herunder

mål eller naturformål.

bør det være muligt for virksomhederne at
lave privat spildevandsrensning, hvis det
er bedst og mest omkostningseffektivt. Der
bør udarbejdes tydelige krav til hospitalernes spildevandsrensning (udledningskrav eller teknologikrav). Der er ligeledes
behov for at analysere og håndtere barriererne for anvendelse af sekundavand.
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A N B E FA L I N G

Danmark skal have en helhedsorienteret ressourcestrategi.

MOTIVATION
Affald er mange steder i verden et stort – og voksende – problem. Men affald er også
en ressource. En ressource, som mange steder i verden spildes, fordi det deponeres
eller af brændes uden rensning eller energiudnyttelse.
I Danmark er vi kommet langt. Men ressourcekrisen vil presse os til at affaldsforebygge, reparere, genbruge, genanvende og nyttiggøre endnu mere. Vi bliver nødt til
at tænke nyt i reguleringen af affaldsområdet. Og hver enkelt virksomhed og enhver
offentlig institution bliver nødt til at tænke nyt i bestræbelserne på at minimere affaldsdannelse og udnytte værdien af restprodukter og restenergien i processer.
Danmark har gode forudsætninger for at udvikle de metoder og teknologier og den
infrastruktur, der skal til for at udnytte affaldets ressourcer optimalt. Allerede i dag
har vi miljømæssigt gode teknologier, der kan tilpasses lokale forhold, f.eks. er naturgasnettet en optimal infrastruktur til biogas fra gylle og det grønne affald. Vi
står stærkt, når det gælder affaldsforebyggelse, -genanvendelse og -nyttiggørelse.
Og vi har gode muligheder inden for erhvervsmæssig udnyttelse og produktion af
fosfor, byggeriaffald, bioethanol og biogas.
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Motivation, fortsat

Men dansk eksport og bæredygtig vækst i affaldssektoren kræver, at vi i Danmark
begynder at se fordomsfrit på anvendelsen af affald som en ressource – naturligvis
med respekt for EU’s affaldshierarki.
Der er behov for mere fokus på bæredygtighed i affaldsreguleringen. Danmark vil
bl.a. kunne lære af EU’s affaldsstrategi, som er meget præcis ift. formulering af målsætninger og fremskrivninger.

PRINCIPPER
Arbejdet med at gøre affaldsforebyggelse,
genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse
til en dansk styrkeposition skal ske ud fra to
principper:

1. Ressourceoptimering skal ske i
hele værdikæden.
Værdikæden er helt afgørende, når det gælder affaldsdannelse og -håndtering. Fra led
til led skal der være fokus på – og dialog om
– hvordan affaldsdannelse bedst forebygges, og det skal være tydeligt, hvem der har
ansvar for indsamling og nyttiggørelse af
ressourcerne. Sidste led i værdikæden må
ikke stå alene med problemet. Virksomhederne skal eksempelvis også ud fra det udvidede producentansvar, som er fastlagt af
EU, forholde sig til affaldsdannelsen i design
fasen, producenter skal finde modeller for
at tage udtjente produkter tilbage, og virksomheder kan tænke i industrisymbioser
som den i Kalundborg. Der er behov for et
livscyklusperspektiv på affaldsdannelsen,
og for nye måder at anskue ejerskab til – og
handel med – ressourcer.

2. Affald skal være en del af en helhedsressourcetænkning.
Verden har begrænsede ressourcer, og i
takt med at ressourcerne nedbrydes, taber de værdi. Grundlæggende er det et mål
at kunne fastholde ressourcerne i en form
med så høj værdi som muligt. Det gøres ved
ikke at forurene ressourcerne, så de bliver
ubrugelige, og ved ikke at degenerere ressourcer, der kunne være anvendt bedre i en
mere oprindelig form. Affald skal være en del
af en helhedsorienteret, rationel ressourcetænkning.
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HANDLINGER
Erhvervspanelet for Grøn Omstilling
anbefaler, at regeringen:

1. Udarbejder en helhedsorienteret
ressourcestrategi
Ressourcestrategien skal fokusere på, hvor-

3. Arbejder aktivt for, at EU’s affaldsregulering bliver implementeret og
håndhævet i hele EU

dan Danmark bedst minimerer ressourceta-

Der er store ressource-, miljø- og erhvervs

bet. Den skal rumme en plan for, hvor affal-

perspektiver i en fuld implementering af EU’s

det anvendes bedst, og hvordan der skabes

eksisterende affaldsregulering. Første skridt

dansk efterspørgsel efter de ressourcer, der

kan være ensartet håndhævelse af regule-

kan udvindes og udnyttes af affaldsstrømme-

ringen i de danske kommuner.

ne. Der er et stort erhvervsperspektiv i både

hvornår vi gør hvad. Alle relevante parter skal

4. Styrker kemikaliepolitikken med
henblik på at sikre, at de genanvendelige affaldsfraktioner ikke bliver
forurenet med farlige stoffer

inddrages i udarbejdelsen af strategien. Den

Der ligger eksempelvis store erhvervs- og

bør baseres på affaldshierarkiet og rumme

eksportmæssige perspektiver i genanven-

en kortlægning af barrierer for bedre udnyt-

delse af organisk affald fra husholdninger

telse af affaldsressourcer, herunder barrierer

og erhverv, men der kan være afsætnings-

for bedre oparbejdning og efterspørgsel på

problemer for komposten, og det er kun

udsorteret og oparbejdet materiale, og en til-

bæredygtigt, hvis der ikke er problematiske

svarende kortlægning af mulighederne for at

koncentrationer af farlige stoffer i. Styrkelsen

skabe nye incitamenter.

skal både ske på EU-plan og nationalt.

forbrænding, udsortering, forebyggelse, gen
brug og genanvendelse – det er ikke et enten-eller, men der er behov for en strategi for,

2. Indgår partnerskab med erhvervslivet, forbrugere og interesseorganisationer om at mindske affaldsdannelsen
Det kan være nødvendigt at gå nye veje, eksempelvis undersøge, hvordan ”intet spild”
kan gøres til en konkurrenceparameter i offentlige udbud og ved udformning af godkendelseskriterier, grønne afgifter mv.
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A N B E FA L I N G

VIRKEMIDLER

Danmark skal fokusere sin internationale
indsats ud fra strategiske prioriteringer.

MOTIVATION
Danmark har mulighed for at gøre en forskel – også internationalt – inden for områder, hvor ressourcerne er under pres. Det kræver dog, at vi afsætter de nødvendige
ressourcer, både i form af penge og årsværk, samarbejder åbent og indtager en aktiv
rolle i det internationale ressourcediplomati. Vi har hverken størrelse eller kræfter
til at få lige stor indflydelse på alle områder.
Danmark kan få stor indflydelse gennem en strategisk satsning på de rigtige temaer, både i EU og internationalt (primært FN). Målet med Danmarks indsats skal
være at skabe globale rammer, der fremmer miljøbeskyttelse og ressourceeffektivitet, særligt på områder, der flugter med Danmarks strategiske prioriteringer. Derfor er der behov for at tænke den diplomatiske indsats bredt og ikke kun fokusere på
miljø: Drøftelser om bæredygtig landbrugspolitik i FAO eller forsyningssikkerhed
kan være mindst lige så vigtige for Danmarks muligheder for at skabe bæredygtig
vækst. Der er med andre ord behov for et dansk ”ressourcediplomati”.
Der er mange eksempler på, at dansk miljødiplomati i praksis har været både innovativt, bredt forankret og effektfuldt, eksempelvis den mangeårige indsats for at
markedsføre Samsø som vedvarende energi-ø. Vi kan skabe flere væsentlige resultater ved at fokusere indsatsen baseret på strategiske prioriteter.
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PRINCIPPER
Danmark bør fokusere sin internationale
indsats på områder, der er valgt ud fra tre
principper:

1. Områderne skal have betydning
for vækst, miljø, ressourcer og
bæredygtighed.
Danmark skal fokusere på de områder, hvor
en forstærket indsats i Danmark og globalt
vil have reel betydning for danske virksomheders muligheder for at bidrage til bæredygtig vækst.

2. Områderne skal være områder,
hvor Danmark har noget at tilbyde.
Danmark skal fokusere på områder, hvor vi
har noget at tilbyde, eksempelvis fordi vi har
tradition for at være drivende i internationale
forhandlinger, har stærke tværfaglige miljøer,
eller hvor den danske model skaber stærke
rammer for bæredygtig innovation.

3. Områderne skal rumme muligheder
for, at Danmark kan udvikle og
udnytte styrkepositioner i dansk
erhvervsliv.
Danmark skal fokusere på områder, hvor
dansk erhvervsliv har særlige kompetencemæssige eller teknologiske styrkepositioner
eller potentialer ift. at opnå det. Indsatsen
skal kunne føre til velfærd, bæredygtig vækst
og eksport. Her kan der både være tale om
nye sektorer, teknologier og ydelser og om
styrkelse af indsatsen for at støtte og videreudvikle kendte sektorer med stærke kompetenceklynger.
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HANDLINGER
Erhvervspanelet for Grøn Omstilling anbefaler,
at regeringen:

1. Udarbejder en plan for en fokuseret dansk international indsats

3. Sikrer at indsatsen sker i hele innovationskæden

Planen skal identificere et begrænset antal

En fokuseret international indsats skal støttes

områder, hvor danske aktører står stærkt, og

bredt – fra uddannelsespolitikken og priorite-

hvor den globale vækst i efterspørgslen ef-

ringen af forskningsmidlerne, over etablering

ter danske løsninger kan være stor. Den skal

af nationale og internationale innovations-

have klare pejlemærker og mål for indsatsen,

partnerskaber, til arbejdet for, at eksisterende

og den skal udarbejdes i samarbejde med

og næsten-klar-teknologier bliver til nationale

Folketinget, erhvervsliv, arbejdsmarkedets

og meget gerne europæiske eller internatio-

parter og organisationer. En tættere, mere

nale standarder. Tilsvarende for forsynings-

smidig og løbende dialog mellem regeringen

kæden – fra indvindingen af råstoffer til gen-

og erhvervslivet vil øge mulighederne for, at

anvendelsen af udtjente produkter.

den danske ressourcediplomatiske indsats
bidrager til at skabe rammer for nye, grønne
erhvervseventyr og dermed rent faktisk fører
til velfærd, bæredygtig vækst og varig beskæftigelse i Danmark.

2. Sikrer at planen bliver fulgt op af
reelle prioriteringer i arbejdsplaner
og allokering af årsværk i centraladministrationen
Der skal omallokeres embedsmandsressourcer, så det bliver muligt for Danmark dels at
gå foran i internationale forhandlinger på
udvalgte områder, dels at arbejde aktivt for
håndhævelse af indgåede aftaler og good
governance på eksportmarkeder. Inden for
de prioriterede områder skal erhvervslivet og
civilsamfundet inddrages i fastlæggelsen af
danske indspil til relevante europæiske indsatser, herunder forskningsprogrammer og
udviklingen af BREF-standarder. Dette gælder
også mindre virksomheder, videninstitutioner og organisationer.
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A N B E FA L I N G

Danmark skal sikre kompetencer og
viden, der styrker grøn omstilling.

MOTIVATION
Danmark og danske virksomheder har brug for medarbejdere, som kan bidrage
til grøn omstilling. Arbejdsstyrkens kompetencer er helt afgørende for virksomhedernes muligheder for at sikre høj produktivitet og øget innovation. Og det er
afgørende, at Danmark undgår, at flaskehalse på arbejdsmarkedet begrænser udviklingen.
Investeringer i uddannelse og kompetenceudvikling på alle faglige niveauer er således nødvendigt for at sikre bæredygtig vækst i virksomhederne, uanset om det er
miljøteknologiske virksomheder eller virksomheder, der ressourceoptimerer deres
processer, produktion og produkter eller udforsker helt nye muligheder. Det største og mest presserende behov er videreuddannelse og opgradering af færdigheder
i arbejdsstyrken. Dertil kommer, at der er brug for, at udbydere af uddannelser og
kompetenceudvikling kan reagere hurtigt og effektivt med tilbud, der modsvarer
virksomhedernes kompetencebehov.
En veluddannet arbejdsstyrke er ligeledes vigtig for Danmarks muligheder for at
tiltrække udenlandske investeringer.
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PRINCIPPER
Danmark skal sikre kompetencer og viden,
der muliggør grøn omstilling, ud fra tre principper:

1. Sikring af en kompetent
arbejdsstyrke er en opgave
for hele Danmark.
Kompetencebehovet ændrer sig løbende, og

3. Der er behov for et balanceret forhold mellem tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft og opkvalificering af den danske arbejdsstyrke.

samtidig er uddannelser ofte langsigtede in-

Det er afgørende, at den danske arbejdsstyr-

vesteringer. Det er derfor afgørende, at alle

ke har de kompetencer og kvaliteter, som in-

bidrager med relevante input til identifika-

novative virksomheder og virksomheder, der

tionen af sektorer og kompetencer, som vil

ønsker at blive (mere) ressourceeffektive, ef-

blive efterspurgt, både på den korte og den

terspørger. Både for de danske virksomheder

lange bane. Uddannelserne skal udvikles og

og for udenlandske virksomheder, der leder

tilpasses i tæt dialog mellem relevante mi-

efter gode lokaliteter til etablering af udvik-

nisterier, virksomheder, uddannelsesinstitu-

lings- eller produktionsenheder. Samtidig er

tioner og organisationer. På den korte bane

Danmarks konkurrenceevne presset af, at vi

er en fleksibel struktur en forudsætning for

ikke i tilstrækkelig grad formår at tiltrække

at kunne opnå gevinster. På den lange bane

og fastholde udenlandsk arbejdskraft. Bl.a.

er det nødvendigt med en mere strategisk

er det svært at bygge bro mellem de små,

fokusering i uddannelsessystemet.

innovative virksomheder og de udenlandske

2. Der er behov for kompetenceløft
i hele værdikæden.

studerende, der slutter en relevant uddannelse i Danmark.

Danmark har brug for en kompetent arbejdsstyrke, ikke kun når det gælder forskning og
udvikling, men i hele værdikæden. Vi kan nå
langt, hvis alle – fra ufaglært til højtuddannet,
fra nyuddannet til senior – arbejder med, fokuserer på og bidrager til øget ressourceeffektivitet. Den nye ide kommer ikke altid fra
udviklingsafdelingen – den kan også komme
fra montøren eller juristen, som har blik for
behovet for optimering og innovation. Derfor
skal Danmark værne om og udvikle vores uddannelser med vekselvirkning mellem skole
og praktik, både på fagligt og på videregående niveau. Disse uddannelser er med til at
sikre, at den nyeste viden udveksles mellem
skoler og virksomheder.
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HANDLINGER
Erhvervspanelet for Grøn Omstilling anbefaler,
at regeringen:

1. Udarbejder en plan for sikring af
kompetencer og viden, der styrker
grøn omstilling
Planen kan i første omgang fokusere på at

b. Kortlægge kompetencebehov og flaskehalse

styrke kompetencerne og uddannelserne

ud fra et miljø-, ressource- og grøn omstilling-

inden for de indsatsområder, som Erhvervs-

perspektiv og gå i dialog med uddannelses-

panelet for Grøn Omstilling anbefaler, at Dan-

institutionerne om, hvorvidt der er behov for

mark i første omgang fokuserer på (grønne

nye uddannelser og/eller konkrete speciali-

helhedsløsninger, affald, vand og biores-

seringer inden for eksisterende uddannelser

sourcer).

og nye tilbud om kompetenceudvikling.

Planen bør have et bredt sigte. Den bør sikre
nødvendige kompetencer i hvert led i vær-

c. Undersøge mulighederne for nye efter- og
videreuddannelser.

dikæden – fra innovation til produktion, fra
finansiering til jura osv. Der bør i bredeste

d. Kortlægge mulighederne for at tiltrække og

forstand være fokus på, om uddannelser i

fastholde specialiserede medarbejdere og

tilstrækkelig grad indarbejder forståelse for

studerende fra udlandet.

bæredygtig udvikling, ressourceeffektivitet
og miljøbeskyttelse.

e. Styrke mulighederne for et trippelløft, hvor vi
løfter de ufaglærte til fagligt niveau og vide-

Planen skal laves i dialog med relevante or-

re til en videregående uddannelse. Samtidig

ganisationer, virksomheder og uddannelses-

skal vi sikre, at der er gode muligheder for at

institutioner og med respekt for, at mange

vedligeholde kompetencer og for at bygge

uddannelsesinstitutioner allerede har ud-

oven på de kompetencer, der er erhvervet.

dannelsestilbud eller uddannelser under
opstart, som støtter op om grøn omstilling.
Planen skal:
a. Styrke dialogen og samarbejdet mellem
uddannelsesinstitutionerne og virksomhederne, dels ift. markedsføring af uddannelser, der er vigtige for grøn omstilling, dels ift.
samarbejde om projekter, der kan bygge bro
mellem undervisning, forskning, udvikling,
produktion og markedsføring.
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A N B E FA L I N G

Det offentlige skal fremme ressourceeffektivitet og grøn omstilling gennem
udbud og offentlige indkøb.

MOTIVATION
Med et årligt markedstræk på omkring 150 mia. kr. spiller den offentlige sektor en
vigtig rolle i dannelsen af et velfungerende marked for virksomheder, der leverer
ressourceeffektive serviceydelser, produkter og løsninger. Et stærkt hjemmemarked kan være forudsætningen for udvikling af robuste og konkurrencedygtige
virksomheder, der kan afsætte løsningerne internationalt.
Samtidig kan offentlige indkøb sende et stærkt signal til private indkøbere – både
professionelle og private husstande – om, hvilke produkter og services som faktisk
er ressourceeffektive og omkostningseffektive i hele produktets livscyklus. Ressourceeffektive indkøb skal være tilgængelige, identificerbare og økonomisk attraktive for alle.
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PRINCIPPER
Det offentliges rolle som indkøber af ressource
effektive teknologier, produkter, løsninger,
ydelser og projekter (eksempelvis hospitalsbyggerier) skal udvikles ud fra tre principper:

1. Vurderingen af prisen skal bygge
på totalomkostninger.
Ved udbud skal beslutning om tildeling bygge
på viden om, hvad produkter og ydelser reelt
koster i hele livscyklussen, dvs. en vurdering
af totalomkostninger, herunder en retvisende
prisfastsættelse af ressourcer, brug og bortskaffelse. Således skal det sikres, at der bliver
tale om indkøb af de bedste og billigste produkter og services, ikke bare i indkøbssituationen, men også under drift og bortskaffelse.
Det er en vanskellig opgave, som kræver, at de
rigtige værktøjer og den nødvendige support
er tilgængelig for indkøberne, og at indkøberne har tilstrækkelige kompetencer.

2. Viden om de reelle priser
skal udbredes aktivt.
Det er svært at vurdere totalomkostningerne,
både for professionelle indkøbere og for private husstande. Der skal arbejdes aktivt på
uddannelse af de professionelle indkøbere,
tilvejebringelse af værktøjer til vurdering af
totalomkostninger, transparens i hele værdikæden og økonomisk kompensation til de
institutioner, som pålægges ekstra omkostninger ved grønne indkøb, eksempelvis i form
af lån, som tilbagebetales i driftsperioden.

3. Der skal være dialog i
udbudsprocesser.
Som udbud fungerer i dag, er de ofte de facto en definitiv dialogdræber. Når udbuddet
starter, stopper dialogen mellem opdragsgiver og tilbudsgiver. Det forhindrer virksomhederne i at forstå behovene hos udbyder
og tilbyde nye, innovative løsninger, der øger
ressourceeffektiviteten. Og det forhindrer opdragsgiver i at blive klogere på, hvad man
reelt kan forvente og forlange, både i den
initiale fase og undervejs i projektet, hvor leverancer styres stramt ift. udbudsmaterialet.
Det er ikke hensigtsmæssigt.
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HANDLINGER
Erhvervspanelet for Grøn Omstilling anbefaler,
at regeringen:

1. Videreudvikler og udbreder værktøjer til vurdering af totalomkostninger for produkter, ydelser og
løsninger

5. Gennemfører en kortlægning af
udbudsområder, der vil kunne
bidrage til løsninger af ressourcekrisen

Indkøbere har brug for værktøjer til vurde-

Der er områder, hvor det er muligt at stille

ring af totalomkostninger.

krav om ressourceeffektivitet, og hvor det

2. Udvikler en vejledning for inkludering af innovationsfremmende
elementer i offentlige udbud og for
vurdering af tilbud med innovationselementer
Vejledningen skal styrke mulighederne for
at skabe innovation i udbudsprocesser.
Endvidere skal den indeholde anbefalinger
til, hvordan der udvælges bæredygtige produkter, hvordan man overvåger effekten af
indkøbspolitikken samt evaluerer indkøb.

3. Sikrer, at offentlige institutioner
tager miljø- og ressourcehensyn
gennem indkøb

ikke sker i dag, selvom det vil være et vigtigt
led i grøn omstilling. Der kan eksempelvis stilles krav om opsamling af fosfor ved udbud
af renseteknologier til rensningsanlæg eller
produktion af biogas fra slammet i udbud af
opgaver med spildevandsløsning.

6. Opretter en fond, hvor offentlige
institutioner får tilskud eller lån,
og udbreder modeller lig ESCOmodellen til køb af mere bæredygtige løsninger
Der kan være en umiddelbar økonomisk
byrde forbundet med at handle bæredygtigt.
Derfor er der brug for innovative finansierings- og byrdefordelingsmodeller, der gør

De indkøb, som foretages, skal være de øko-

det mere finansielt attraktivt for de offentlige

nomisk mest fordelagtige i et livscyklusper-

institutioner at bidrage til grøn omstilling

spektiv og ikke kun i indkøbssituationen. Og

gennem indkøb.

produkterne skal i produktions-, brugs- og

for køb af Fairtrade-produkter viser, at der

7. Tager initiativ til opkvalificering/
uddannelse af offentlige indkøbere,
så de er i stand til at håndtere bæredygtighedsdagsordenen

er behov for klarere rammer for kommuner-

Det er ikke nogen let opgave at foretage

nes arbejde med at fremme grøn omstilling

bæredygtige indkøb. Der er derfor behov

gennem bæredygtige indkøb. Danmark bør

for specialiserede kompetencer hos de of-

involvere sig i den aktuelle udformning af EU’s

fentlige indkøbere.

bortskaffelsesfaserne fremme grøn omstilling. Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse vedr. Aarhus Kommunes kampagne

nye retningslinjer for lovlig miljøstøtte.

4. Arbejder for, at der bliver stillet
krav baseret på miljømærkekriterierne ved offentlige indkøb
Det skal være tydeligt, hvordan og hvilke
krav til produktegenskaber som kan stilles i
indkøbsarbejdet. Samtidig skal det sikres, at
det er praktisk muligt for indkøberne at tage
hensyn til totalomkostningerne inden for de
eksisterende økonomiske rammer.
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A N B E FA L I N G

Regeringen skal arbejde for, at det bliver
billigt og nemt at handle ressourceeffektivt.

MOTIVATION
I fremtiden vil prisen på ressourcer spille en stadigt mere betydende rolle for, hvor
der produceres, udvikles og indvindes i den globale arbejdsdeling, simpelthen fordi
mangel på ressourcer vil få betydning for virksomhedernes forsyningssikkerhed
og for produktionsomkostningerne – og dermed for priserne på de produkter, der
skal indgå i en markedskonkurrence.
Vi kan undgå, at forekomsten af ressourcer når et kritisk niveau, og vi kan sikre, at
danske forbrugere og virksomheder får et forspring ved allerede nu at blive bedre
til at prisfastsætte ressourcerne rigtigt. Og ved at gøre det synligt for forbrugerne,
hvilke forbrugsmønstre der fremmer grøn omstilling.
Målet er at skabe et attraktivt marked for virksomheder, der vil afsætte ressource
effektive produkter, ydelser og løsninger.
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PRINCIPPER
Arbejdet med at gøre det billigt og nemt at
handle ressourceeffektivt bør foregå ud fra
fire principper:

1. Indsatsen må ikke generelt
skade danske virksomheders
konkurrencekraft.

4. Viden skal være med til at
skabe markeder.
Mange forbrugere vil gerne støtte grøn om-

Danske virksomheders konkurrencekraft er

stilling gennem deres valg af varer, men

under pres. Det kommer ikke til at bidrage til

manglende viden om produkternes ressour-

grøn omstilling af den globale økonomi, hvis

cetræk og miljøbelastning gør det svært at

livet som helhed bliver sværere for danske

vælge rigtigt. Flere skal efterspørge de res-

virksomheder. Der skal findes løsninger, som

sourceeffektive produkter og ydelser, så de

bidrager til at skabe bæredygtig vækst. Ikke-

grønne markedsandele vokser, og så det

bæredygtige regler og afgifter skal fjernes

dermed bliver muligt at producere billigere

og kan erstattes af enkle, provenu-neutrale

og sætte gang i innovationen. Her er mærk-

afgifter, hvis disse stimulerer bæredygtig

ning af varer og serviceydelser en effektiv

vækst og produktion.

mulighed. I den forbindelse er det vigtigt, at

2. Indsatsen skal føre til øget
gennemsigtighed, ikke øget
kompleksitet.

oplysningen til forbrugerne er troværdig og
baseret på en samlet vurdering af miljø- og
ressourcebelastningen i hele livscyklussen.

De danske afgiftsstrukturer og godkendelsesregler er komplicerede at navigere i og
forstå, fordi reguleringssystemerne har hvert
deres rationale. Det er et mål at sikre en bedre
indbyrdes sammenhæng og at forenkle reguleringen. Det vil være en misforståelse at
øge kompleksiteten ved at tilføje nye regler
om ressourceeffektivitet.

3. Indsatsen skal også ske
tværnationalt.
EU har svært ved at bidrage offensivt til at
gøre det billigere at handle ressourceeffektivt bl.a. pga. traktatens krav om enstemmighed i alle skattespørgsmål. På områder,
hvor der er åbenbare fordele i at udnytte
traktatens muligheder for ”forstærket samarbejde”, er det en mulighed, der kan benyttes
til at fremme en udvikling i Europa. Gennemføres et forstærket samarbejde, må det kun
forekomme på områder, der ikke ødelægger
virksomhedernes konkurrenceevne ift. virksomheder i EU-lande uden for det forstærkede samarbejde.
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HANDLINGER
Erhvervspanelet for Grøn Omstilling anbefaler,
at regeringen:

1. Reviderer den samlede skatte- og
afgiftsstruktur med henblik på at
fremme ressourceeffektiviteten
Det er muligt at omlægge den samlede skatte- og afgiftsstruktur, så skatter og afgifter
i højere grad støtter grøn omstilling, uden

2. Gennemgår subsidier i Danmark
og EU med henblik på at fjerne
miljø- og ressourceskadelige
subsidier samt øger fordelene for
de miljø- og ressourceeffektive
produktionsformer

at omlægningen samlet set fører til, at det

Miljøskadelige subsidier er med til at for-

samlede skatte- og afgiftstryk bliver øget.

vrænge priserne og gøre det for billigt at

Det bør undersøges, om man kan flytte vis-

forbruge sparsomme ressourcer.

se afgifter fra produktionen til produkterne,
samtidig med at det sikres, at afgiften stimulerer producenterne til mere miljøvenlig
produktion. En omlægning bør også bidrage

3. Gør det mere attraktivt for virksomheder at bruge officielle mærker eller mærkning

til, at skadelige kemikalier ikke hindrer udnyt-

Svanen og Blomsten kan gøres mere attrak-

telse af ressourcerne. Skattedifferentiering

tive at benytte, bl.a. ved at arbejde for øget

kan være en mulighed, eksempelvis ved at

gennemslagskraft i hele EU (Blomsten), ved at

lade boligskatter afhænge af en ny ressour-

udbrede miljømærkerne til nye områder, ved

cemærkning af boliger, som omfatter energi,

at arbejde for, at kriterier baseret på miljø-

vandforbrug mv., eller ved at forpligte ejere

mærkekriterierne bliver anvendt i udbud og

af bygninger med dårlig energimærkning til

ved at mindske de omkostninger, virksomhe-

at spare op til energirenovering.

dernes har i forbindelse med ansøgninger
om og vedligeholdelse af licenser til brug af
mærkerne.
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A N B E FA L I N G

RAMMER

Den danske regulering skal gennem
arbejdes, så den bliver moderne og fremmer
helhedstænkning med fokus på sammenhæng med EU og bæredygtig vækst.

MOTIVATION
Den danske regulering er vertikal – bygget op i søjler omkring arealanvendelsen,
beskyttelse af grundvandsressourcen osv.
Den internationale tendens – og den trend, som Danmark er nødt til at være med
på for at skabe de rigtige rammer for ressourceeffektive virksomheder – er, at reguleringen ikke kun skal beskytte, men også forebygge og fremme bæredygtig vækst
og ressourceeffektivitet. Det kræver et mere holistisk syn på ressourcer, produk
tionsprocesser og produkter.
Der er derfor behov for en gennemarbejdning af den danske regulering.
Dertil kommer, at alt tyder på, at den offentlige administration vil være under fortsat øget politisk pres for tilpasninger og effektiviseringer, samtidig med at virksomhederne har en stigende forventning om hurtig og kvalificeret myndighedsbehandling. En gennemarbejdning af lovgivningen vil kunne bidrage til begge mål.
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PRINCIPPER
Gennembearbejdning af reguleringen bør
ske ud fra fem principper:

1. Der skal være sammenhæng
mellem EU-reguleringen og
dansk regulering.

et vækstperspektiv, kan miljøvaretagelsen
sikres, samtidig med at virksomhederne får
optimale vækst- og innovationsbetingel-

EU’s måde at regulere på har mange fordele.

ser. Der er behov for regulering, som frem-

EU-reguleringen er i modsætning til den dan-

mer innovationen og ikke låser udviklingen

ske ofte horisontal, dvs. at den går på tværs af

fast i dagens teknologiske muligheder. Det

led i forbrugskæden (f.eks. kemikalieregule-

kan ske ved at kigge på proportionerne af

ringen REACH), på tværs af forurening og res-

de fordele, som eksisterende virksomheder

sourceanvendelse i godkendelsessystemer

opnår efter lovgivningen i forhold til nye, bl.a.

(IE, tidligere benævnt IPPC) og gælder alle

i udledningstilladelser, rammer for udvikling,

aspekter og anvendelser af en ressource

test og demonstration, ved udarbejdelse af

(f.eks. Vandrammedirektivet). De danske myn-

langsigtede og tværgående strategier osv.

digheder har ofte til opgave at præcisere EU’s
begreber og reguleringsmæssige rammer,
så EU-lovgivningen kan ikke uden videre kopieres. Men vi kan i højere grad overtage EU’s

4. Reguleringen skal fokusere
på det, der er væsentligt ift.
bæredygtig vækst.

måde at strukturere lovgivningen på, så der

Virksomheder oplever, at mange forhold er

ikke skabes unødig forvirring, tvivlsspørgsmål

reguleret af historiske årsager. Både virksom-

og dobbeltregulering. Dette skal naturligvis

heder og myndigheder skal kunne fokusere

ikke forhindre, at Danmark går foran og in-

kræfterne på områder, der reelt har betyd-

spirerer EU til regulering, der understøtter

ning for miljø og ressourcer. Der er behov for

danske styrkepositioner.

en reduktion af kompleksiteten. Reguleringen

2. Reguleringen skal være enkel at
forstå og smidig at administrere.
Det er et selvstændigt mål, at reguleringen
bliver mere enkel, samlet i færre love og mere
forståelig. Det skal være tydeligere for både

bør fokusere skarpere på at regulere områder, hvor der reelt er behov for adfærdsændringer, som ikke kommer af sig selv.

5. Reguleringen skal tænke på tværs
af værdikæden og ressortområder.

virksomheder, forvaltningen og civilsamfun-

Ressourceforbruget og miljøbelastningen

det, hvad man må – ikke kun, hvad man ikke

sker gennem hele værdikæden og livscyklus-

må. Det kan opnås med nye virkemidler. Et ek-

sen, men der er sjældent tænkt i hele værdi-

sempel kunne være et miljøsårbarhedskort,

kæden og hele livscyklussen i den danske re-

som knytter krav og muligheder til arealer. Et

gulering. Det betyder, at adfærd i et led eller

andet kunne være øget dialog om behov og

en fase kan hæmme ressourceeffektiviteten

tidsfrister. Ud over sammenhæng, enkelhed

i den næste. Skiftende ejerforhold i et pro-

og dialog kommer smidigheden gennem en

dukts livscyklus kan mindske incitamenterne

sikring af miljøsagsbehandlernes faglige

til optimal ressourcehåndtering. Ressour-

kompetencer, både hvad angår forvaltnings-

ceeffektiviteten bør heller ikke hæmmes af

ret og kendskab til virksomhedernes proces-

ressortbetragtninger. Mange virksomheder

ser og forhold.

oplever, at regler, som administreres af for-

3. Gennemarbejdningen af miljøreguleringen skal tage udgangspunkt
i bæredygtig vækst-dagsordenen.

skellige myndigheder, kan være indbyrdes i
konflikt eller i hvert fald ikke gensidigt understøttende. Der er brug for regulering, som går
på tværs af ministeriernes ressortområder.

Reguleringen skal naturligvis fortsat sikre
samme eller bedre miljøbeskyttelse, men
ved at tænke en ny miljøregulering ud fra
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HANDLINGER
Erhvervspanelet for Grøn Omstilling anbefaler,
at regeringen:

1. Gennemarbejder reguleringen i en
åben, inddragende og innovativ
proces, så ressourceeffektivitet,
bæredygtig vækst og innovation
får optimale betingelser

3. Afsætter ressourcer til et paradigmeskift i form af en systematisk
inddragelse af forskning i det lovforberedende arbejde
Internationale udviklingstendenser og erfa-

Initiativet bør starte med et område – ek-

ringer, herunder viden hos interesseorgani-

sempelvis bioressourcerne – hvorefter er-

sationer, virksomheder, videninstitutioner

faringerne kan bruges på andre områder.

og myndigheder skal indgå mere systema-

Slutbrugerinddragelse og inddragelse af

tisk i det lovforberedende arbejde. Ikke kun

forskningen, herunder i udviklingen af re-

i kontrolfasen, men også i idefasen. Myndig-

guleringsdesign, bør være prioriterede ele-

hedernes kompetencer og kendskab til bar-

menter i processen. Gennemarbejdningen

rierer, muligheder, teknologier og markeder

af reguleringen må ikke føre til forringelser i

skal reelt matche virksomhedernes, ligesom

beskyttelsen af miljø, natur og sundhed.

virksomhederne skal være åbne for betyd-

2. Udvikler metoder til at sikre, at
ressourcedagsordenen bliver tænkt
ind i arbejdet med at udvikle den
danske regulering på tværs af ressortområder
Det kunne eksempelvis ske ved at indføre ressourceeffektivitet som en parameter i konsekvensvurderingen af ny lovgivning på niveau
med miljø og økonomi, eller ved at etablere en
statslig ressourceenhed på tværs af relevante ministerier, som skal sikre, at udviklingen
i reguleringen samlet set understøtter grøn
omstilling, at der bliver taget tværgående
hensyn, og at indsatserne følger Danmarks
overordnede strategiske mål.
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ningen af større samfundssammenhænge.
Det kan bl.a. opnås gennem rekruttering af
erhvervsprofiler til myndighederne.

Kontakt:
Miljøministeriets Informationscenter
info@mim.dk · 7012 0211

