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Grøn investeringspakke er påkrævet
efter coronakrisen
En renovering og udbygning af de store renseanlæg til egentlige
ressourceanlæg, der også kan rense for miljøfremmede stoffer
og lægemiddelrester, vil være eksportunderstøttende
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Sundhedskrisen som følge af covid-19 er alvorlig. Først og fremmest for danskernes
helbred, men også vores økonomi er hårdt ramt. Regeringen og Folketinget har
reageret hurtigt med store hjælpepakker. Pakker med lønkompensation til
virksomheder, en trepartsaftale, som skal sikre lønmodtagere og større
virksomheder, og senest en stor pakke målrettet de selvstændige og særligt hårdt
ramte brancher. Det er helt nødvendige initiativer.

Men der skal mere til. Når vi forhåbentlig inden længe er på den anden side af
sundhedskrisen, vil det være nødvendigt med flere vækstpakker. Der bliver behov for
en kickstart af dansk økonomi, hvis vi skal undgå en dyb økonomisk krise, som vi så i
forlængelse af finanskrisen.

 Vi ser ingen grund til længere at udskyde oprydningen
af de store jordforureninger, som vi ser ved bl.a.
Harboøre Tange.
Vi foreslår derfor, at der allerede nu tages skridt til en grøn investeringspakke. Der er
i Folketinget bredt en erkendelse af, at vi i de kommende år under alle
omstændigheder skal investere massivt i den grønne omstilling. Så hvorfor ikke
fremrykke disse investeringer i en samlet pakke?
Der er nok at tage fat på. Klimapartnerskaberne har afleveret deres anbefalinger til
regeringen om, hvordan de forskellige sektorer kan bidrage til målet om en 70 pct.
reduktion i udledning af klimagasser. Der er kommet mange spændende forslag, som
nu skal vurderes nærmere, og der vil komme flere til i processen frem mod en samlet
klimahandlingsplan.
Givet er det dog, at der skal investeringer til. F.eks. investeringer i en klimaneutral
vandsektor, hvor produktion af energi sammen med energioptimering og reduktion af
lattergas og metan giver et positivt bidrag til klimaet. Det kan igangsættes nu.
En renovering og udbygning af vores store renseanlæg til egentlige ressourceanlæg,
der også kan rense for miljøfremmede stoffer og lægemiddelrester, vil også være
eksportunderstøttende for danske vandvirksomheder og et positivt bidrag til det
globale klima og miljø.
Det er nu, at vores vandselskaber skal have mulighed for at gennemføre de
klimatilpasningsprojekter, som skal forhindre oversvømmelser, og som rigtigt mange
danskere venter utålmodigt på. Øget gang i separatkloakering vil mindske risiko for
skadevoldende oversvømmelser og nedsætte antallet af overløb, hvor opblandet
kloakvand forurener vandmiljøet.
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Vandselskabernes bestyrelser skal have mulighed for at sætte gang i projekterne nu.
Og der kan være god grund til at suspendere kommunernes anlægsloft for en periode.
Vi ser ingen grund til længere at udskyde oprydningen af de store jordforureninger,
som vi ser ved bl.a. Harboøre Tange. Indsatsen er prioriteret i regeringens
forståelsespapir, og teknologierne findes, men alligevel blev der ikke afsat penge til
opgaven på finansloven. Det kan der passende rettes op på nu.

LÆS OGSÅ

Debat: Rækker evnerne og modet også til klimakrisen?
FOR ABONNENTER

Det er også nu, hvor bevillingerne til det miljøteknologiske forsknings- og
udviklingsprogram (MUDP) skal gøres flerårige, som vi kender det inden for
landbrug og fødevarer. Det vil give langt bedre forudsætninger for virksomheders
innovation og udvikling af nye grønne løsninger.
En grøn investeringspakke med initiativer, som vi har ventet på længe, eller som vi
ved under alle omstændigheder skal gennemføres, vil ikke alene være udtryk for
rettidig omhu og klog grøn erhvervspolitik. Pakken vil også give en håndsrækning til
de mange små og mellemstore virksomheder, som leverer mange af de grønne
løsninger, vi har brug for.

Vil du have meninger direkte i din indbakke? Tilmeld dig gratis
og få de seneste indlæg fra Jyllands-Postens debatsektion én
gang i døgnet – klik her, sæt flueben og indtast din mailadresse.
Følg også JP Debat på Twitter
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