
Referat: EU reguleringsmøde under Luftvisionen  
29. august 2019  
 

Til stede: Niels Henrik Mortensen (MST), Niels Henrik Møller (Danske Maritime), Morten Løber (DI); Anders 

Fink (MFVM), Heidi Ravnborg (MFVM), Signe Sonne-Holm (Dansk Miljøteknologi), Jonas Fredsted Villadsen 

(MFVM), Katja Asmussen (MFVM), Brian Kristensen (MFVM), Anne Marie Zinck (MFVM).  

Dagsorden 

1) Godkendelse af referat fra opstartsmødet den 21. marts 2019 (vedlagt) 
2) MFVM efter valget. 
3) Gennemgang af seneste version af retsakter – er alt med (vedlagt udkast)? 
4) Plan for det videre arbejde i gruppen i det næste halve år – hvad skal vi på den korte bane fokusere 

på (lovgivning til revision, kommende rapporter, synergi til klima m.v.) 
5) Næste møde 
6) Evt. 

 

Ad. 1)   

Referatet fra opstartsmødet blev godkendt.  

Ad. 2)   

Valget har medført omorganiseringer i MFVM. Embedsværket servicerer nu to ministre (Miljøminister Lea 

Wermelin og Fødevareminister Mogens Jensen), og områderne indenfor fiskeri, ligestilling og nordisk 

samarbejde er kommet tilbage til MFVM. 

Helt konkret betyder det, at gruppens kontaktpersoner i MFVM, der alle sad i kontoret for eksport og 

miljøteknologi, fordeles i tre forskellige kontorer. Det burde ikke have konsekvenser for samarbejdet. Anne 

Marie Zinck vil fremover sidde i kontoret for EU og International. MUDP/GUDP flytter til kontoret 

digitalisering og forskning. Øvrige medarbejdere på luftområdet sidder nu i kontor for erhvervsregulering. 

Politikken formuleres fortsat i fagkontorene, hvorefter EU-kontoret dribler sagen videre ind i de relevante 

processer.  

Luft- og vandvisionen drives som hidtil.  

 
Ad. 3) 

Baggrund: Der har været en parallel øvelse i Vandvisionen, hvor virksomheder og organisationer bidrog 

med viden om deres eksportinteresser. Herefter ser gruppen på, hvor den største fællesmængde/ største 

eksportinteresse ligger samt, hvilke revisioner, der ligger i nærmeste fremtid. Det arbejde har vist sig 

værdifuldt. 

Der tilføjes mindre ændringer til retsaktsoversigten, som den ser ud nu. Bl.a. tilføjes udarbejdelsen af det 8. 

miljøhandlingsprogram. Programmet skal gælde fra starten af 2021, og i disse dage laves de 

rådskonklusioner, der skal ind i programmet. Hvad der derudover skal tilføjes til retsaktsoversigten sendes 

til Signe Sonne-Holm. 



Der er i udgangspunktet enighed om at holde fokus på implementering af NEC-direktivet, en eventuel 

revision af luftkvalitetsdirektivet (fx med nye grænseværdier der nærmer sig WHO), revisionen af IE-

direktivet/ kobling til klima & miljø og 8. miljøhandlingsprogram.  

Ad. 4) 

Der mangler endnu en udmelding fra den nye Kommission, så pt. kender man ikke til dens planer og ønsker 

på luftområdet. Et planlagt møde i slutningen af november i Bratislava afholdes som opfølgning på Clean 

Air-mødet i Paris for to år siden. Her er der lagt op til fokus på ren luft i byer, landbrug, clean heating. 

Luftkvalitetsdirektivet skulle egentlig have været revideret ”inden 2013”, men mange lande lever ikke op til 

gældende grænseværdier, så fokus er mere på håndhævelse af eksisterende regler. Det er et område, som 

gruppen her også skal holde et øje på. Gruppen kan levere informationer om, hvor der er problemer med 

håndhævelsen og hvilke løsninger, der findes.  

Det blev konkluderet, at vi arbejder videre med muligheden for at lave bilaterale samarbejder mellem 

Danmark og andre europæiske lande. F.eks. opstår andre muligheder i forhold til de østeuropæiske lande, 

når drøftelsen foregår udenom Bruxelles.  

Gruppens medlemmer bedes tænke over muligheder i forhold til bilaterale projekter. Giver det 

overhovedet mening at gå den vej? 

Luftambassadør Carsten Møberg Larsen kommer ligeledes med et oplæg til, hvor eventuelle bilaterale 

samarbejder kunne være relevante. Hvilke 1-2 lande kunne være relevante og med hvilke teknologier. Anne 

Marie Zinck indhenter hans forslag hurtigst muligt, og den efterfølgende dialog foregår skriftligt. 

Ad. 5) 

Gruppen mødes igen, når Kommissionen har fremlagt et arbejdsprogram. Forventeligt januar/februar 2020. 

Det foreslås at invitere Martin Schneekloth med til næste møde (evt via Skype). Han kan bidrage med viden 

om, hvad der sker i Kommissionen på luftområdet.  

 

Ad. 6) 

Intet til eventuelt. 

 

 


