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Udtalelse om anbefalinger fra vækstteam for vand, bio og miljøløsninger
På baggrund af drøftelser på Danmarks Vækstråds møde den 8. november 2012 af udkast til
anbefalinger fra vækstteam for vand, bio og miljøløsninger har Danmarks Vækstråd udarbejdet nærværende udtalelse:
Danmark står over for en række udfordringer, der skal imødegås, hvis vi skal fastholde og
udbygge konkurrencekraften til gavn for vækst, velfærd og jobskabelse de kommende år. Det
er derfor vigtigt at sætte øget fokus på, om virksomhederne har de rette rammer for at skabe
vækst og beskæftigelse. Danmarks Vækstråd finder, at det i forbindelse hermed er afgørende,
at regeringen i arbejdet med erhvervs- og vækstpolitikken har fokus på at forbedre vækstvilkårene. Danmarks Vækstråd finder at nedsættelsen af vækstteams er et velfungerende værktøj
til at efterse og styrke vækstvilkårene, hvor danske virksomheder har styrker og potentialer.
Rådet finder ligeledes, at den tætte inddragelse af erhvervslivet er vigtig, så der fokuseres på
indsatser, som virksomhederne peger på kan styrke væksten.
Danmarks Vækstråd tilslutter sig anbefalingerne fra vækstteam for vand, bio og miljøløsninger. Det er rådets vurdering, at anbefalingerne bygger på et solidt analytisk grundlag, og rådet
støtter op om vækstteamets ambitioner for både vand- og miljøløsninger og biobaserede produkter.
Danmarks Vækstråd lægger vægt på, at vækstteamets anbefalinger hurtigt implementeres i en
vækstplan i samspil med indsatser fra, fx Natur- og Landbrugskommissionen og Erhvervspanelet for grøn omstilling. Danmarks Vækstråd lægger også vægt på, at udmøntningen i relevant omfang sker i samarbejde med de regionale vækstfora i regi af de kommende regionale
vækstpartnerskaber. Det kan bidrage til at styrke og koordinere de regionale vækstinitiativer
på det grønne område, til gavn for vækst og jobskabelsen i hele Danmark.
Danmarks Vækstråd finder i lighed med vækstteamet, at en konsolidering af vandsektoren i
Danmark i færre og større selskaber samt konkurrenceudsættelse vil fremme effektiviteten og
efterspørgslen efter ny vandteknologi. Private virksomheder skal have mulighed for at drive
og demonstrere effektive vandløsninger, både i vandsektoren og i produktionen, og hermed
udnytte den viden vi har i vandsektoren i Danmark.
Danmarks Vækstråd finder, at der er behov for at gennemgå al relevant natur-, miljø- og energiregulering med henblik på at fjerne barrierer for at bæredygtig løsninger, herunder udbuddet
af biomasse fra bl.a. landbruget og affaldssektoren. Danmarks Vækstråd er enig i, at der er
behov for at styrke det offentlige-private samarbejde for at komme fra test til industriel skala
for biobaserede produkter.

Herudover finder Danmarks Vækstråd, at offentlig regulering ikke må være en hindring, men skal
understøtte ressourceeffektivisering og genanvendelse, recirkulering og opgradering af affald, fx
med industriel symbiose som redskab. I forhold til affaldssektoren skal der større fokus på innovationsfremmende regulering, der bidrager til nytænkning og en mere omkostningseffektiv behandling
af affald.
Endelig finder Danmarks Vækstråd, at regeringens vækstplan for vand, bio og miljøløsninger også
bør indeholde initiativer, der adresserer behovet for uddannelse og efteruddannelse samt behovet for
dygtige medarbejdere på alle niveauer. De eksisterende tekniske erhvervsuddannelser skal tilpasses
med mere fokus på innovation, forståelse af forbrugeradfærd, materialekendskab, test og dokumentation, så virksomhederne inden vand, bio og miljøløsninger har mulighed for at rekruttere de rette
kompetencer.
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