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Mere Danmark i verden til gavn
for verden og Danmark

De kinesiske myndigheder kæmper med luftforurening fra blandt
andet transport og industri. Med
i kampen mod forureningen er
nu de danske myndigheder. Et nyt
myndighedssamarbejde mellem
Danmarks Miljø- og Fødevareministerium og kinesiske myndigheder skal gennem videns- og
erfaringsudveksling hjælpe Kina
med landets voksende forureningsproblem.

Det dansk-kinesiske myndighedssamarbejde indebærer en række projekter,
der skal sætte fokus på byplanlægning og transport i de kinesiske byer.
Det skal desuden sikre et bedre system, der kan være med til at håndhæve
reguleringen af forureningen fra transport og industri. Der vil blive arbejdet med introduktion af danske tilsynsmetoder – herunder tilsyn med
virksomheder.
”Luftforurening er et stor udfordring i Kina, og projektet skal styrke håndhævelsen af den lovgivning, der allerede eksisterer på området. Vi skal hjælpe
Kina på baggrund af de erfaringer, vi har gjort os i Danmark”, fortæller
Michael Rasmussen, der er seniorrådgiver i Miljøstyrelsen.
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Kina har allerede selv gjort en stor indsats for at komme luftforureningen
til livs med vedtagelsen af en ny stor handlingsplan, AIR 10, der har til
formål at bekæmpe luftforureningen i landet.
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FAKTA
Luftforurening er et meget synligt
og dermed prioriteret miljøproblem

Danske løsninger viser vejen
Danske myndigheder har stor erfaring på luftforureningsområdet og kan
derfor bringe stærke danske kompetencer i spil.
”Det handler i høj grad om at udveksle erfaringer med de kinesiske
myndigheder, hvor Danmark og Kina kommer to forskellige steder fra. I
Danmark har vi meget ren luft, mens man i Kina stadig står over for mange
store udfordringer”, fortæller Christian Lange Fogh, der er chefkonsulent i
Miljøstyrelsen.
Danmark har en række konkrete erfaringer med at regulere transport og
implementere lokale tiltag på forureningsområdet, som man vil introducere de kinesiske myndigheder for.
”I Danmark har vi for eksempel erfaringer med miljøzoner, der stiller krav
til de lastbiler og busser, der kører i Danmarks fire største byer. På nogle
områder er vi således længere fremme end kineserne, og der kan de lære af
os”, forklarer Christian Lange Fogh.

i Kina. Problemet er gennem de
seneste år blevet anerkendt og
prioriteret af myndighederne og
væsentlige tiltag mod luftforurening er sat i værk. Luftforureningen
stammer fortrinsvist fra produktion
af varme og el samt industri og
transport. Den partikulære forurening, udtrykt som PM2.5, er reduceret fra 70,2 i 2013 til 46,7 ug/m3 i
2016 i gennemsnit på landsplan. I
89 ud af de 366 største byer stiger
forureningen dog stadig.
Allerede nu er der problemer med
at leve op til de mere beskedne
2017 mål. Der er derfor et markant
øget fokus på håndhævelse af
lovgivning/emissionskrav. Det
vurderes på baggrund af de seneste udmeldinger fra kinesiske

Dansk adgang til det kinesiske marked

myndigheder, at indsatsen vil blive

Gennem samarbejdet skaber Danmark flere kontakter i Kina og lærer,
hvordan det kinesiske system fungerer. Forholdet mellem de danske og
kinesiske myndigheder kan derfor på sigt komme danske virksomheder til
gode.

skærpet yderligere de kommende

”Igennem samarbejdet knytter vi nogle værdifulde bånd og skaber kontakter til de kinesiske myndigheder, som vil gøre det lettere for danske
virksomheder at komme ind på det kinesiske marked. Der er masser af
muligheder i projektet, der kan føre til et spin-off, der på sigt kan skabe
øget dansk eksport”, slutter Christian Lange Fogh.

permanent tilstede i Kina (Haldor

år. Den øgede håndhævelse vil
sandsynligvis forbedre markedet
for dansk teknologi markant. Der
er i øjeblikket 2 danske selskaber
Topsøe og Force). Desuden opererer knap 10 mindre virksomheder
i Kina på mere ad hoc basis. Der
har gennem de seneste år været
en vækstrate på knap 10% på det
kinesiske marked blandt danske
rentluft-virksomheder.

KONTAKT
•	Henrik Dissing, Miljøstyrelsen:
Hedis@mst.dk
•	
Myndighedssekretariatet,
Udenrigsministeriet:
VBE@um.dk

