Anbefalinger fra Klima- og Miljøpolitisk Topmøde 27. januar 2020
Vand
•

•

•

Stil flere krav til den samlede vandsektor om miljø, klima og sundhed gennem politiske
målsætninger, regulering og smarte incitamenter. Fx om energi- og klimaneutral vandsektor
og om fosforgenvinding
Indret erhvervsstøttesystemet mere hensigtsmæssigt, så der bliver bedre
planlægningshorisont for virksomhederne og mere hensigtsmæssige rammer, fx mere
rimelige støtteprocenter og bedre muligheder for forskningsinstitutioner og offentligt ejede
institutioner som hospitaler og svømmehaller.
Etabler et rådgivningscenter for kommunerne vedrørende udvidet vandbehandling, så
sagsbehandlingen kan effektiviseres og forbedres og ”den dybe tallerken ikke skal opfindes
98 gange”.

Luft
•

Bedre og bredere rammer for udvikling og godkendelse af nye teknologier.
Dette punkt drejer sig dybest set om problemerne med optagelse på teknologilisten/verakrav. Det var noget som alle de tilstedeværende, der har været igennem processen, kunne
nikke til. De bedre og bredere rammer udtrykker et ønske om et ’udviklingsrum’ til at
afprøve nye teknologier.

•

Skærpede miljøkrav er godt, så længe der er ens regler for alle.

•

Arbejde i retning af mere måling og håndhævelse af miljølovgivningen. Derudover
skal der være konsekvenser ved manglende håndhævelse.

Klimatilpasning
•

•

•

Der bør være en mere konkret og obligatorisk handlingsplan for kommunernes
klimatilpasning, som opfølgning på de nuværende kommunale klimatilpasningsplaner.
Denne plan bør indeholde konkrete tiltag i forhold til oversvømmelser fra stormflod og
nedbørshændelser samt havspejlsstigninger. Disse tiltag bør være baseret på en cost-benefitanalyse. Klimatilpasningen bør tænkes mere sammen med miljøhensyn, så man samtidigt
minimerer overløb af opblandet spildevand til omgivelserne og vandmiljøet.
Staten bør være med til at udarbejde retningslinjer bl.a. i forhold til udledning af
regnvand. Området skal fortsat baseres på en kommunal sagsbehandling, men det vil være
en stor hjælp, hvis man fra statens side kunne være med til at definere BAT (fx i forhold til
udledning af regnvand)
Der bør lovgivningsmæssigt indføres mulighed for, at vandselskaberne kan stå for hele
separatkloakeringen – også finansieringen af stikledninger til de enkelte husstande.
Ellers risikerer man stor modstand mod den samlet set mest optimale løsning fra de borgere,
som skal finansiere separatkloakeringen, og fordi det er mere solidarisk, at alle vandkunder,
som får gavn af indsatsen, er med til at betale for den. Hvis ikke vandselskaberne kan stå for
hele finansieringen, er der stor risiko for, at mange kommuner vælger opgradering af de
fælleskloakerede systemer, selv om separatkloakeringen samfundsmæssigt ville være
billigere.

Cirkulær Økonomi
•

•

•

Der skal udarbejdes en strategi for cirkulær bioøkonomi – herunder politiske
rammebetingelser med krav om bæredygtig bioøkonomi, investeringer i bioraffinering,
økonomiske incitamenter til at udskifte fossile input med bæredygtige bioressourcer, offentlige
grønne indkøb mv.
Tænk cirkulær økonomi og klima sammen. Cirkulær økonomi kan bidrage til reduktion af
drivhusgasser, hvilket blandt andet kræver, at vi politisk træffer beslutning om en række
bæredygtighedskriterier for brug af biomasse, så vi sikrer os at den cirkulære bioøkonomi også
er klimavenlig.
Vi kommer i gang ved at tænke i værdikædesamarbejder. Der bør politisk nedsættes en
række værdikæde-partnerskaber, som kan virkeliggøre visionerne for cirkulær bioøkonomi
inden for de mest lovende værdikæder.

