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Handlingsplan for Luftvisionen maj 2020 – maj 2022 

 

SAMARBEJDE OM DANSK EKSPORT AF REN LUFT LØSNINGER 
FORMÅL HANDLING HVORNÅR ANSVARLIG STATUS 

1. Kick-off af Luftvisionen 
2020-2022 

Skriftlige input fra virksomhederne på 
dette første udkast til handlingsplanen for 
Luftvisionens anden periode. 

juni Sekr.  

2. Fremme innovation Afdækning af gældende og allerede 
besluttet regulering, som vil kunne fremme 
innovation og eksportmuligheder indenfor 
renluft-området. Vi afholder en workshop 
for aktører og/eller et eller flere 
rundbordsmøder med relevante 
ministerier/styrelser, der har ansvar for 
regulering og håndhævelse inden for 
luftområdet 

Ultimo 
oktober/november 
2020 

Sekr./alle  
(EU-
reguleringsgruppen 
under Luftvisionen kan 
bidrage med at 
afgrænse opgaven 
nærmere) 

 

3. Sikre politisk momentum Opfølgningskonference: Status i forhold til 
de opsatte mål, og der skal være rum til 
erfaringsudveksling samt indlæg fra 
minister, ordførere mv. med henblik på at 
sikre fortsat politisk ejerskab til visionen 
om at fordoble eksporten af danske 
renluft-løsninger.  

Jan/feb 2021 DI/ sekr./alle  

4. Sikre løbende opfølgning 
i udviklingen af eksporten 
af renluftløsninger 

Udarbejder årlig opgørelse af 
eksportstatistikken 

Statistikkerne 
opdateres løbende 
online. Bevillingen 
løber i hvert fald til og 
med 2021 

MST Løbende 
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5. Fælles udmelding – status 
på arbejdet med 
Luftvisionen. 

Styregruppen laver en samlet udmelding 
baseret på tal fra eksportstatistikkerne 

I forbindelse med 
årsskiftet 2020/2021? 

Sekr./alle DMT finder en 
krog til 
udtalelsen 

6. Eksportfremme Søger løbende at inddrage danske 
renluftløsninger i den officielle 
eksportfremmeindsats i regi af UM og 
MFVM, på internationale konferencer mv. 

Løbende - samspil og 
profilering af 
Luftvisionen i 
forbindelse med 
ministerrejser og 
lignende. 

MFVM/alle Løbende 

7. Afdække de danske 
brændeovnsproducenters 
barrierer overfor at 
træde ind på det 
østeuropæiske marked 

DAPO gennemfører mini-
medlemsundersøgelse, der afdækker 
tanker og bekymringer for at træde ind i 
Central- og Østeuropa. 
 
Overvej om vi på sigt skal lave en lille 
afdækning af købekraften i Østeuropa. I 
den forbindelse ville det være relevant at 
overveje m muligheden for at etablere en 
virksomhedsalliance i samarbejde med 
Eksportrådet på området. Et første skridt i 
denne forbindelse vil være en afdækning af 
markedet. Vil Eksportrådet tage teten på 
det? 

August/september? DAPO (det er en 
mulighed at løfte 
denne opgave i regi af 
TC. Luftambassadøren 
har tidligere haft god 
kontakt til ambassaden 
i Prag, der har haft 
fokus på dette 
område. Er der 
mulighed for endnu en 
virksomhedsalliance??)  

 

8. Afdække synergier og 
added value mellem luft 
og klimaområdet 

Skrive mininotat omkring synergierne 
mellem luft- og klimaområdet, der kan 
fungere som oplæg til en senere workshop 
(se herunder) 

August/september? Sekr./alle  

9. Afdække synergier 
mellem klimaområdet og 
luftområdet, så 
styregruppen får 
muligheden for at spille 
ind i de rigtige 
beslutningsprocesser 

Workshop med deltagelse af virksomheder 
og andre aktører, der leverer løsninger til 
både klima- og luftindsatsen. En sådan 
workshop vil kunne kaste lys over snitflader 
og eventuelle fordele/udfordringer, som vi 
skal være opmærksomme på i det videre 
arbejde. 

Maj 2021? Sekr./ alle  
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10. Understøtte og sikre 
udbygningen af den 
danske styrkeposition på 
luftområdet ved at 
realisere det globalt store 
og uudnyttede 
markedspotentiale  

Etablering af Dansk Innovationscenter for 
Renluftteknologi 

2020-2024 Teknologisk Institut  

11. Fremskynde brugen af 
landstrøm i havne og 
dermed forbedre den 
lokale luftkvalitet i byer. 

Politisk konference om landstrøm til skibe 18. september Danske Rederier/ 
Danske Havne/ MFVM 

 

 

 

 

DANMARK SOM UDSTILLINGSVINDUE 
FORMÅL HANDLING HVORNÅR ANSVARLIG STATUS 

12. Samarbejdsprojekt 
om mere miljøvenlig 
krydstogtturisme i 
Østersøen 

Som led i regeringens klima- og luftudspil vil 
regeringen tage initiativ til et internationalt 
samarbejdsprojekt for at fremme mere 
miljøvenlig krydstogtsturisme i Østersøen med 
erhvervet, myndigheder, turistorganisationer 
m.v. 

2019 – 2022 MFVM  

13. Bidrage til at få flere 
fyrtårnsprojekter 
inden for luftområdet 

Centrale aktører tilskyndes til at samarbejde om 
ansøgninger til MUDP, så der vil kunne etableres 
flere fyrtårnsprojekter på luftområdet med 
tilskud fra MUDP. 

Løbende MST/MUDP/Sekr.??? 
Hvordan gør vi og 
hvem gør det? Til 
diskussion 

 

14. Yderligere viden om 
fordelene ved 
moderne 
brændefyring 

etablering af en testzone med demonstration af 
moderne teknologier inden for forbrænding og 
emissionsreducerende tiltag (MUDP 
fyrtårnsprojekt): Projektet vil frembringe 
essentielle emissionsdata i testzonen og 
kvantificere hvilke faktorer, der har den største 

Opstartes januar 2020. 
Projektafslutning med 
udgangen af 2022 

DAPO, MST OK – er i 
proces 
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effekt på reduktion af emissioner. Der vil blive 
målt på selve punktkilden, i sensornetværk og i 
udvalgte huse. Projektet forventer at kunne 
reducere emissionen fra brændeovne med 50-
85%, gennem de forskellige virkemidler i 
projektet. 

15. Åbning for det tyske 
marked 

Workshop om markedsadgang til det tyske 
marked (arrangeret af UM/eksportrådet og 
modereret af Signe Sonne-Holm) 

Juni 2020 Sekr./ UM OK 

16. Åbning for det tyske 
marked 

Etablering af virksomhedsalliance på 
luftområdet rettet mod det tyske marked  

2. halvår 2020 Sekr./UM  

17. Viden og overblik 
over mulighederne ift 
Eksportrådets 
arbejde (efterspurgt 
på en tidligere 
workshop) 

Opstille en matrix over de forskellige muligheder 
for hjælp og bistand fra Eksportrådet i alle faser 
– fra de første kontakter på et eksportmarked til 
en aftale lukkes. 

August/september 
2020 

Sekr./UM  

18. Understøtte 
fortællingen om den 
danske renluftsektor 

Opdatering af Miljøstyrelsens publikation ”Clean 
Air in Denmark – dedicated efforts since 1970” 

Juni/august 2020 Sekr./MST  

 

 

ARBEJDE FOR EFFEKTIV GENNEMFØRSEL OG HÅNDHÆVELSE AF REGULERING OM LUFTFORURENING – I DANMARK, I EU OG 

GLOBALT 
FORMÅL HANDLING HVORNÅR ANSVARLIG STATUS 

19. Skabe bedre synergi 
mellem danske 
bidrag til regulering 
af luftforurening i 
EU og danske 
virksomheders 
udvikling og 

Baseret på de gode erfaringer fra 
vandvisionen etableres der et fælles forum, 
hvor branchen kan komme med input til 
myndighederne i forhold til EU på 
luftområdet, der kan medvirke til at øge den 
danske eksport. Relevant lovgivning er EU’s 
luftforureningsdirektiver og BAT-
konklusioner (BREF). 

Gruppen mødes 
efter behov 

Sekr./alle  



5 
 

markedsføring af 
renluftløsninger 

20. Overblik over 
håndhævelsen af 
IMO’s regler 

Rød-gul-grøn oversigtspapir, der indikerer 
hvor i verden det halter med håndhævelsen 
af internationale regler for luftemissioner. 
Kan på sigt også inkludere EU-lovgivningen 
på luft. Det skal ske i tæt samarbejde med 
Søfartsstyrelsen, der ligger inde med en del 
af data. 

2. halvår af 2020 Danske Rederier Afventer 
projektrapportering 
fra 
Søfartsstyrelsen/World 
Maritime University og 
deres projekt med 
håndhævelse ude om i 
verden. 

21. Danmark arbejder 
aktivt i EU- og IMO-
regi for at reducere 
luftforurening fra 
skibe, med særligt 
fokus på 
implementering og 
håndhævelse af nye 
svovlregler 

Dansk deltagelse i EU- og IMO-fora for at 
fremme renere skibsfart med særlig fokus på 
en effektiv implementering og håndhævelse 
af det globale 2020-svovlkrav. 

Løbende MFVM/MST  

22. Bidrage til at sikre at 
DK går forrest med 
luftrensning i 
kemiske industri. 

Partnerskab med fokus på udarbejdelse af ny 
BREF for Luftrensning i den kemiske industri 
(inkl. medicinal-virksomheder) 

Arbejdet er blevet 
forsinket pga 
corona. Et planlagt 
arbejdsmøde i juni 
om vurdering af 
data er foreløbig 
udskudt til 
september. Det 
afsluttende TWG 
møde, som var 
planlagt til fjerde 
kvartal i 2020 vil 
sandsynligvis blive 
udskudt til første 
kvartal i 2021. 

MST 
Morten Løber, DI, 
følger ligeledes 
arbejdet. 
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23. Mere transparens i 
EU regler 

Få overblik over EU’s krav til regnskaber, og 
om/hvordan der er krav om rapportering af 
miljøbelastning. Et sådan krav vil kunne 
skubbe på de private virksomheders grønne 
ansvarlighed, og det rummer et 
eksportpotentiale. 
 
Green taxonomy kommer til at indeholde 
noget om dette.  Kommissionen har ligeledes 
noget på vej ift fremtidige krav for non-
financial regnskaber. 

I forbindelse med 
næste møde? 

Sekr./ EU-
reguleringsgruppen? 
 
MFVM skal være 
opmærksom på, om 
de kan føde ind i 
arbejdet med Green 
Taxomy. 

 

24. Reduktion af 
emissioner fra skibe 

Minikonference på Christiansborg om 
maritime emissioner. Bl.a. i forbindelse 
etableringen af NECA zone i Østersøen/ 
Nordsøen/ den engelske kanal. 

oktober Sekr./Danske 
Maritime/ DMT/ 
Danske Rederier?? 

 

 

 

BEDRE SAMMENHÆNG MELLEM FORSKNING, UDVIKLING OG INNOVATION 
FORMÅL HANDLING HVORNÅR ANSVARLIG STATUS 

25. Skabe nye 
samarbejder om at 
udvikle nye digitale 
løsninger til 
håndhævelse af 
international 
luftlovgivning 

Projektet ”Kosteffektiv overvågning af 
svovlemissioner fra skibe på åbent hav” gennemføres. 
Det er projektets ambition at benytte kosteffektive 
sensorer til udvikling af en integreret røggassensor, 
der kan placeres på det enkelte skib. Målet er at 
kunne levere målinger af en kvalitet, der kan bruges til 
monitorering af svovlemissioner og dermed give 
målinger til dokumentation af SO2-compliance for 
skibe både med og uden scrubbere. 

Januar 2019-december 
2020 

Danske 
Maritime, 
Danske 
rederier i 
samarbejde 
med 
Teknologisk 
Institut og 
andre. 

 

26. Bedre metoder til at 
afsløre snyd i forhold 
til partikler og NOx-
regler i gadeplan. 

Gennemføre forsøg med teknologi til at opdage 
lastbiler og busser, der snyder med den lovpligtige 
NOx-rensning. Tæt samarbejde med politiet og 
Færdselsstyrelsen om opgaven 

Løbende MST/MFVM 
i 
samarbejde 
med FSTYR 
og Politi    

MFVM/ MST 
følger op 
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27. Øget recirkulation af 
renset procesluft 

DMT arbejder på en regelændring af 
arbejdsmiljøloven, der muliggør en øget recirkulation 
af procesluft i industrien. Det vil reducere udledninger 
til omgivelserne og forbedre arbejdsmiljøet 

Løbende (særligt fokus i 
2020) 

DMT  

 

 

KOMMUNIKATION OM ALT DET VI ER GODE TIL 
FORMÅL HANDLING HVORNÅR ANSVARLIG STATUS 

28. Sikre synlighed 
omkring arbejdet i 
Luftvisionen 

Sekretariatet skal bruges til at komme ud som 
oplægsholder/paneldeltager i diverse konferencer og 
møder relateret til luftområdet for derigennem at 
eksponere danske erfaringer og løsninger på renluft-
området. Det inkluderer events og debatter, der 
tager udgangspunkt i verdensmålene, der kan give 
Luftvisionen en bredere platform end hidtil. 

Løbende 
3. juni, UM-webinar 
6. okt, TI-konference 
UM- Augustmøde med 
eksportrådgivere. 

Sekr./ alle  

29. Markedsføring og 
promovering af 
danske løsninger 

Udarbejdelse af markedsføringsvideo, der på en 
anderledes og mere visuel måde eksponerer danske 
renluft-løsninger. En sådan video kunne bruges aktivt 
af Eksportrådet, State of Green, virksomheder og 
Miljø- og Fødevareministeriet til at vække interesse 
for danske løsninger på de markeder, hvor der ses 
gode eksportmuligheder. (disclaimer: Mangler at 
afklare omkostningerne ved en sådan video) 

Efterår 2020 Kan laves 
som 
udløber af 
WP i 
samarbejde 
med State 
of Green 

 

30. Udbrede Luftvisionens 
budskaber 

Der skal i højere grad gøres brug af sociale medier så 
som Twitter og LinkedIn for at komme bredere ud 
med nyheder om indsatser og resultater. Brugen af 
sociale medier skal dels oprustes fra sekretariatets 
side, men styregruppen i øvrigt foreslås også i højere 
grad mobiliseret 

Løbende Sekr./alle  

 


