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Referat fra 4. møde Luftvisionens styregruppe, d. 5. december 2019 
 
I mødet deltog: 
Anne Marie Zinck, MFVM, Heidi Ravnborg, MFVM, Lene Westergaard, Danske Rederier, Niels Henrik 
Mortensen, MST, Jonas Fredsted Villadsen, Dansk Miljøteknologi, Niels Henrik Møller, Danske Maritime, 
Carsten Møberg Larsen, Luftambassadør/MST, Signe Sonne-Holm, Sekretariatet.    
 
Dagsorden for mødet: 
 

1) Godkendelse af referat fra 3. møde i styregruppen for Luftvisionen den 3. september 2019 
2) Gennemgang af handlingsplanen samt luftvisionens kontakter 
3) Luftambassadørens arbejde 
4) Planlægning af opfølgningskonference i august 2020  
5) Nyt White Paper på luftområdet– er valget af cases de rigtige?    
6) Opfølgning på Innovationsworkshop og håndhævelseskonference 
7) Sekretariatet for Luftvisionen efter 2020 
8) Dato for næste møde 
9) Evt. 

 
Ad. 1: 
Referat fra styregruppemøde d. 3. september 2019 blev godkendt. 
 
Ad. 2: 
Følgende fem punkter i handlingsplanen udestår: 
Nr. 8 om opfølgningskonferencen: DI lægger gerne hus til. Planlægningen starter stille op nu, så vi kan 
drøfte det videre på næste styregruppemøde. 
Nr. 11 om en fælles skriftlig udmelding fra styregruppen: Vi mangler fortsat en krog til udtalelsen.  
Nr. 19 om brændeovnsproducenter og adgangen til det central- og østeuropæiske marked: DAPO mangler 
at give en opdatering. Derudover har teknologisk lavet en analyse af vilkårene for at komme ind på de givne 
markeder. Den rapport kommer på Luftvisionens hjemmeside. Der planlægges et arrangement i Østeuropa 
til foråret. 
Nr. 23 om et oversigtspapir over håndhævelsen til søs: Baserer sig på et nuværende projekt under 
Søfartsstyrelsen. Projektafrapporteringen sker i 2. halvår af 2020, og derfra kan vi trække data.  
Nr. 29 om næste (og sidste) innovationsworkshop, der skal finde sted til marts. Planlægningen går i gang 
her i december. Der var forslag om at holde en workshop vedrørende landbrugets ammoniakudledninger.   
 
Vedrørende Luftvisionens kontaktflade: Siden sekretariatets opstart har sekretariatet været i kontakt med 
en lang række virksomheder på luftområdet. Budskabet er kommet bredt ud, og der er en rigtig god base 
for det videre arbejde.  
 
Ad. 3: 
De mest oplagte markeder at have fokus på er:  
Tjekkiet: Landbrug, brændeovne, luftrensning i industrien 
Tyskland: Landbrug. 
 
Tyskland og Tjekkiet er ligeledes nogle af de mest engagerede lande i forhold til overholdelse af NEC-
direktivet, hvilket gør dem interessante.  
Tyskland står foran en ændring af deres regulering af landbrugets udledninger, og kigger meget mod dansk 
lovgivning og danske løsninger.  
Tjekkiet og Slovakiet er i gang med en større omstilling og er ligeledes ved at have en god købekraft 
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NEC-direktivet er den væsentligste drivkraft. Derudover er IE-direktivet, Medium Combustion Plant 
direktivet og BAT/BREF i øvrigt væsentlige.  
 
Der er kvælstofkonference i Berlin til maj. Det kunne være interessant at få en minister afsted hertil.  
 
Kort om Kina og myndighedssamarbejdet: Luftdelen af samarbejdet er sat på pause.  
 
Styregruppen trykprøver blandt medlemmer, om der er enighed i og interesse for at gå videre med det tyske 
og det tjekkiske (nord-centraleuropæiske) marked. 
 
Se i øvrigt statusnotat af Carsten Møberg Larsen (udsendt med dagsordenen) 
 
Ad. 4: 
Styregruppen var enige om at forsøge at arrangere dagen som en high level konference med 
ministerdeltagelse. Dog mangler vi at finde endnu en krog, der sikrer aktualitet. Anne Marie Zinck 
undersøger i den anledning, om der kommer en ny luftpakke. 
 
Det kunne være en idé at lave en kobling til klima. Black carbon og ammoniak som eksempler på, hvor 
luftindsatsen også gavner klimaindsatsen.   
 
Vi planlægger opfølgningskonferencen videre på næste styregruppemøde. Sekretariatet og Morten Løber 
finder sammen en mulig dato.  
 
Ad. 5: 
Følgende cases skal tænkes med ind: 
- Brændeovnsprojekt i Århus (MUDP-fyrtårnsprojekt).  
- Strømfærge mellem Helsingør-Helsingborg.  
- Filterteknologier (var egentlig også vedtaget, men ved en fejl var det ikke kommet med i udkastet) 
 
Søg derudover information i den grønne projektbank. 
 
Papiret sendes rundt i styregruppen til gennemsyn, når vi er længere fremme i processen. 
 
Ad. 6: 
Sekretariatet afrapporterede på hhv. innovationsworkshoppen hos Danske Maritime og 
håndhævelsesworkshoppen hos Danske Rederier. Begge workshops var velbesøgte, og diskussionen livlig. 
Særligt i forbindelse med innovationsworkshoppen er der opfølgende arbejde, som varetages af 
sekretariatet. 
 
Ad. 7: 
Tilskuddet til sekretariatet udløber 1. maj. Styregruppen gav i denne forbindelse tilsagn til at gå videre med 
en forlængelse af sekretariat. Det har givet stor værdi at have et sekretariat. Luftvisionen er ved at være 
bredt kendt, og der refereres til den i politiske papirer fra andre parter.  
 
Sekretariatet laver et oplæg, som styregruppen kan tage stilling til. Der vil være en skriftlig høring i kredsen 
inden næste MUDP-bestyrelsesmøde, der er planlagt til slutningen af januar.  
 
Ad. 8: 
Planlægges til starten af februar. Der udsendes en doodle snarest. 


