Hvornår
1. juni 2017
Hvor
Fiolstræde
København

Invitation
Konference om ny luftvision
Dansk Industri, Danske Maritime, Danske Rederier, Dansk Miljøteknologi, DAPO og Miljø- og Fødevareministeriet inviterer hermed til konference om mulighederne for at lave en dansk vision for
eksport på luftområdet – en Ren-Luft-vision.
Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen deltager med et indlæg på konferencen, der
har til formål at undersøge mulighederne for at samle branchen om en ny fælles vision for at styrke
samarbejdet om eksport af danske ren-luft-løsninger og teknologier.
Nye tal viser, at Danmark har en klar styrkeposition, når det gælder eksport af danske renluftløsninger. I 2015 eksporterede branchen for mere end 7 mia. kroner.
På konferencen vil vi drøfte følgende spørgsmål
 Hvad er vores styrkepositioner med et globalt markedsførings- og vækstpotentiale?
 Hvilken merværdi kan vi opnå ved at virksomheder, vidensinstitutioner og myndigheder går
sammen om en fælles indsats?
 Hvilke fælles eksportmålsætninger kan vi opstille?
 Hvordan kan vi bidrage til, at international lovgivning på luftområdet implementeres og håndhæves, så vi sikrer lige konkurrencevilkår og udbredelse af danske løsninger og teknologier?
 Hvordan arbejder vi sammen om, at Danmark bliver et udstillingsvindue for renluft-løsninger og
teknologi?
 Hvordan styrker vi samarbejdet om innovation, udvikling, test og demonstration?
 Hvilke muligheder er der for at etablere et fælles forum, hvor branchen kan komme med fælles
input til regeringen om luftpolitikken i EU og internationalt?
Hvor og hvornår
Torsdag den 1. juni 2017 kl. 10 – 16, Kosmopol, Fiolstræde 44, DK-1171 København K

Deltagerkreds og tilmelding
Tilmelding Deltagerkredsen vil være: teknologivirksomheder, kundevirksomheder, rederier, repræsentanter for
Senest 25. relevante ministerier, myndigheder og vidensinstitutioner.
maj 2017 Tilmelding senest den 25. maj 2017 på http://mfvm.dk/tilmelding-1-juni

Program

Kl. 10.00 – 10.15:

Velkommen v. ordstyrer Sara Røpke, Kontorchef Miljøstyrelsen.

Kl. 10.15 – 12.00:

Inspirationsoplæg:

Kl. 10.15 – 10.35:

Martin Adams, Head of Air pollution, EU's Miljøagentur: Status for luftforurening i EU og globalt (Oplæg på engelsk).

Kl. 10.35 - 10.50:

Michael Prehn, underdirektør, Danske Maritime, Eksportmuligheder for
danske ren-luftløsninger til skibe.

Kl. 10.50 - 11.05:

Anne H. Steffensen, Adm. Direktør, Danske Rederier: Danmark viser
vejen.

Kl. 11.05 - 11.20:

De store byers udfordringer med luftforurening. (TBC).

Kl. 11.20- 11:40:

Joakim Reimer Thøgersen, Direktør, Haldor Topsøe, Kina: Det internationale marked for ren-luftløsninger.

Kl. 11.45 – 12:00:

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen:
Derfor har vi brug for en ny dansk vision om ren-luftløsninger.

Kl. 12.00 – 13.00:

Frokost.

Kl. 13.00 – 14.45:

Workshops i 2 parallelle spor – et by-spor og et maritimt spor.
Bysporet inddeles i følgende gruppedrøftelser:
o
o
o
o

Regulering: implementering og håndhævelse.
Styrkelse af Danmark som et flot udstillingsvindue.
Nye løsninger: Forskning, udvikling og innovation.
Styrket samarbejde om eksport.

o

Det maritime spor drøfter regulering, nye løsninger, samt
styrket samarbejde om eksport.

Kl. 14.45 – 15.00:

Netværkspause.

Kl. 15.00 – 15.45:
Kl. 15.45 – 16.00:

Plenum om kommende luftvision.
Opsamling og afslutning: Ordstyrer Kontorchef Sara Røpke, MST.

