
  

Myndighedssamarbejde mellem Danmark 
og Indien på vandområdet 
Forprojektfase: 2019 til foråret 2020  

Hovedprojektfase: 2020-2022  

Tematisk område: spildevand og vand mere generelt  

Det indiske miljøministerie  

 

Myndighedssamarbejde med Indien  
 I foråret 2019 har Miljøstyrelsen i samarbejde med Udenrigsministeriet igangsat udvikling af et 
myndighedssamarbejde (Strategic Sector Cooperation) på vandområdet i Indien.  Myndighedssamarbejdet 
består i første omgang af et 1-årigt ”forprojekt”, hvor Miljøstyrelsen, i samarbejde med indiske 
myndighedspartnere (primært det indiske miljøministerie), vil udarbejde rammerne for et 3-årigt 
”hovedprojekt”. Hovedprojektet forventes bl.a.  at fokusere på spildevand, herunder regulering og 
teknologisk innovation. 

Samarbejdet med de indiske myndigheder vil tage afsæt i en fornyelse af en eksisterende 
Miljøsamarbejdsaftale (Memorandum of Understanding – MoU), som den danske regering indgik med det 
indiske miljøministerium i 2009.  

De miljømæssige konsekvenser af Indiens hurtige vækst og velfærdsstigning afspejler sig i massive 
miljøproblemer – ikke mindst i byerne. Særligt forureningen af landets livsnerve Ganges har været en 
øjenåbner for myndigheder såvel som befolkning. Dertil kommer et stærkt forøget pres på allerede 
sparsomme vandressourcer og forældet infrastruktur samt generelt overvældende forurening fra bl.a. 
ubehandlet spildevand.  

Indien råder over fire procent af verdens vandressourcer, mens 16 procent af verdens befolkning og 15 
procent af verdens husdyr lever i Indien.  

Indien vurderes til at ligge som nummer 120 ud af 122 lande målt på vandkvaliteten, og 80 procent af 
Indiens overflade er forurenet, hvilket resulterer i, at Indien taber ca. 40 milliarder kroner hvert år på grund 
af vandrelaterede sygdomme. 

30 til 50 procent af alt drikkevand går tabt i ledningsnettet i de indiske byer, før vandet når ud til 
forbrugeren. Indien har kun kapacitet til at rense 37 procent af landets spildevand. 

Indien er blandt verdens hurtigst voksende vækstmarkeder med årlige vækstrater på 6-8 %, og der vil i de 
kommende år ske betydelige offentlige investeringer, ikke mindst i en forsømt vandsektor.  

Dansk miljøregulering, miljøteknologi og viden kan bidrage til at dæmme op for den omfattende forurening 
og dertilhørende miljøudfordringer på vandområdet i Indien. Danmark har i den henseende meget at 
tilbyde inden for den grønne omstilling, når det handler om spildevandsrensning, vandforsyning og generel 
bekæmpelse af forurening. Myndighedssamarbejdet skal understøtte matchet mellem indiske behov og 
danske styrkepositioner, og samtidig være åben over for emner, hvor danske aktører kan lære af inderne 
f.eks. på området for digitalisering. 



 

Samarbejdspartnere  

Myndighedssamarbejdet er fra dansk side forankret i Miljøstyrelsen. Herudover er den danske ambassade i 

Delhi en væsentlig aktør, og der er ansat en vækstrådgiver på ambassaden med start august 2019, som er 

direkte koblet op på myndighedssamarbejdet som Miljøstyrelsens forlængede arm i Indien. 

Den primære indiske samarbejdspartner er det indiske miljøministerie, men Miljøstyrelsen forventer også 

at inddrage delstats- og kommunale myndigheder såvel som indiske forsyninger af hensyn til en lokal 

forankring af samarbejdet. 

Dertil kommer danske aktører. Bl.a. har Aarhus Kommune et myndighedssamarbejde på byniveau på 

vandområdet med Udaipur Kommune i delstaten Rajasthan, som der vil være klare samarbejdsflader med, 

og der vil ske inddragelse af danske aktører inden for vandsektoren, herunder forsyninger og 

forskningsinstitutioner. 

  
 


