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Kære Leif Bentsen, Jesper Nerlov og Søren Bukh Svenningsen
Tak for jeres henvendelse med opfordringen til at åbne op for, at flere industrier får
bedre mulighed for at recirkulere renset procesluft. Jeg konstaterer, at henvendelsen også er rettet til erhvervsministeren og klima-, energi- og forsyningsministeren.
Jeg har derfor aftalt med mine ministerkolleger, at jeg også svarer på deres vegne.
I regeringen har vi stor forståelse for ønsket om at kunne udnytte nye luftrenseteknologier og mere energieffektive ventilationsløsninger inden for industrien. For at
nå regeringens mål om 70 pct. reduktion af drivhusgasser i 2030, er det afgørende,
at vi tænker i nye og innovative løsninger, som kan reducere virksomheders energiforbrug og dermed begrænse udledningen af drivhusgasser. Som I også påpeger i
jeres henvendelse, vil det yderligere kunne styrke virksomhedernes konkurrenceevne og innovation.
Samtidig er det afgørende for mig, at løsninger på klimaudfordringerne ikke medfører en forringelse af arbejdsmiljøet, men snarere bidrager til, at vi fastholder og
udvikler et sundt og sikkert arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser.
Jeg har fået oplyst fra Arbejdstilsynet, at de i samarbejde med jer i Dansk Miljøteknologi, Dansk Industri og Dansk Metal har fået gennemført en række tekniske analyser til belysning af muligheder for og potentiale ved at justere reglerne om recirkulation under visse betingelser og inden for visse brancher. Samtidig er der blevet
set på mulighederne for at kontrollere kvaliteten af den recirkulerede luft.
Jeg har i forlængelse heraf bedt Arbejdstilsynet om at indkalde arbejdsmarkedets
parter til en drøftelse af, hvordan og i hvilket omfang det generelle forbud mod recirkulation af renset procesluft kan ændres under hensyntagen til det eksisterende
beskyttelsesniveau. Drøftelserne vil blive igangsat snarest muligt, når corona-situationen tillader dette.
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