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Miljøstyrelsen 

Strandgade 29 

1401 København K 

Att: Jesper Jarl Fanø-Fredeløkke 

 

Høringssvaret er sendt til mst@mst.dk med kopi til jefan@mst.dk  

Høringssvar til forslag til bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til 

fast brændsel op til 1 MW 

 

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at kommentere udkastet til ny bekendtgørelse om 

regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre anlæg til 

energiproduktion. 

 

Generel bemærkning 

Landbrug & Fødevarer er meget enig i at det er fornuftigt at reducere udledningen af 

sundhedsskadelige emissioner og lugtgener fra biomasse fyringsanlæg. Derfor bør udvikling af 

mindre forurenende fyringsteknologier fremmes. 

 

Emissionskravene i det fremlagte forslag til bekendtgørelse, er meget ambitiøse og vil betyde at 

landbrugets opsætning af halmfyr vil gå næsten i stå. Det vil betyde opsætning af oliekedler i 

stedet, da flertallet af landbrug er beliggende i områder uden mulighed for gas og fjernvarme, og 

derfor fortsat kan opsætte fyr til fossile kilder. Det er i modstrid med regeringens energi- og 

klimapolitik, hvor målet er fossilfri el- og varmeforsyning i 2035 og forbruget af fossilbrændsel 

halveret fra 2010 til 2020 til el- og varmeproduktion.  

 

Det er derfor nødvendigt at lave undtagelse for halmfyr i landzone, den lavet i §16 er ikke 

tilstrækkelig. Der er behov for en generel undtagelse af halmfyr i landzone, som i nuværende 

bekendtgørelse. 

 

Der er uoverensstemmelse mellem grænsen i denne bekendtgørelse på 1 MW og EN303-5 som 

gælder til anlæg op til 0,5 MW. Det skal sikres overensstemmelse. 

 

Kapitel 2: Krav til fyringsanlæg 

§3 stk. 1 undtager ikke seriefremstillede anlæg fra §§4-8. Tolkning af hvornår et fyringsanlæg 

fremstilles uden hjælp af seriefremstillede præfabrikerede sektioner, har været meget forskellig 

efter den gældende bekendtgørelse (Bek. nr.1432 af 11. december 2007). Der bør sikres en mere 

klar formulering, eller laves en klar vejledning.   

 

§ 3 stk. 2 foreslås fremover alene at gælde for historiske fyringsanlæg eller individuelt fremstillede 

kopier af historiske fyringsanlæg, der opstilles i bygninger, der er fredet i henhold til lov om 

bygningsfredning, eller i bygninger, der er omfattet af museumslovens bilag 1.  

 

Det er en skærpelse af den eksisterende bekendtgørelse, hvor § 3 omfatter alle fyringsanlæg, der 

blev taget ned til reparation og herefter genopstillet på samme placering. Landbrug & Fødevarer 

mener der bør være mulighed for at nedtage et anlæg til hovedreparation og genopstille det uden at 

skulle leve op til §§4-8.     
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§6: Som i § 9 i den gældende bekendtgørelse, skal ejer af et anlæg gemme prøvningsattesten, så 

længe fyringsanlægget besiddes. Det virker umiddelbart som unødvendigt, da den vil kunne 

rekvireres fra producenten (evt. hjemmeside), der skal ligge inden med attesten indtil 10 år efter 

sidste anlæg er solgt. Det virker ikke relevant, at ejere skal gemme testen, med risiko for bødestraf 

hvis den bortkommer.  

Alternativt kan stilles krav om at der skal medfølge prøvningsattest og eventuelt dokumentation for 

produktionskontrol når et brugt fyringsanlæg bringes i omsætning. Som dokumentation for 

skorstensfejer påtegning på attesten, kan det være relevant at stille krav om opbevaring i op til 5 år.  

 

Kapitel 4: Krav til skorstenshøjder 

I § 10 opstilles krav til skorsten for fyringsanlæg mindre end 120 kW. Det er krav særligt møntet på 

villakvarterer. Her foreslår vi, at boliger beliggende frit i landzone undtages for de nye skærpede 

krav, da der ikke er naboer at genere.  

 

Kapitel 5: Særlige krav til centralvarmekedler over 120 kW 

I § 12 stilles krav om beregning af skorstenshøjde ud fra en OML beregning for alle anlæg over 120 

kW. Ved opstilling af fyringsanlæg i landzone, bør der være mulighed for dispensation fra kravet om 

OML, såfremt der ikke er naboer i nærheden af ejendommen. En OML beregning vil i sådanne 

tilfælde være en unødvendig udgift. Der kan gives Kommunalbestyrelsen mulighed for at stille krav 

om OML beregning i landzone, hvor det er tilstrækkeligt konkret miljømæssigt begrundet.  

 

§14 giver tilsynsmyndigheden otte uger til at svare på en anmeldelse, hvilket virker som meget lang 

tid, for vurdering af et fyringsanlæg. Det bør ikke være længere end fire uger.  

 

Kapitel 7: Tilsyn og tilsynsmyndighedernes beføjelser 

§ 16 giver kommunalbestyrelsen mulighed for at påbyde ejeren af anmeldepligtig 

centralvarmekedel for egen regning at foretage målinger til dokumentation for at grænseværdierne i 

bilag 2 er overholdt. Det bør fremgå af bekendtgørelsen, at kommunalbestyrelsen kræves at have 

en tilstrækkelig konkret miljømæssig baggrund for at forlange målinger. Målinger foretaget på 

stedet hvor fyringsanlægget er opstillet koster fra 50.000 kr.  

 

§16 stk 2. Som under de nuværende regler, er det nødvendigt at halmfyr i landzone undtages for 

kravene til støv, eller mindst have nogle væsentligt højere emissionsgrænseværdier end de 

beskrevne i bilag 2. Det er ikke tilstrækkeligt at kommunalbestyrelsen kan dispensere.  

Landbrug & Fødevarer har forstået at støv emissionen fra halmfyr, alene indeholder ca. 250 mg/m
3
 

af kalisalte (KCl). Disse støvpartikler er så små, at de ikke fanges i et cyklonfilter, men kræver 

opsætning af posefiltre eller anden filterteknologi. Det vil hæve prisen på et halmfyr med mindst 50 

pct. og giver væsentligt forøgede driftsomkostninger.  

Ud over støv fra saltene, er der de ”sorte” støvpartikler. Samlet giver det en støvemission på min. 

300 mg/m
3
. Stilles der krav til halmfyr om partikeludledning på mindre end 300 mg/m

3
, vurderer 

Landbrug & Fødevarer, efter dialog med producenter af halmfyr, at halmfyr vil blive for dyre at stille 

op på landbrug, og markedet vil blive mindst halveret. Det vil standse udviklingen af energieffektive 

fyringsanlæg med lavest mulige udledninger samt i mod de energipolitiske hensigter.  

 

Det er derfor meget vigtigt, at der findes en særlig ordning for halmfyr, som ikke sætter markedet og 

dermed udviklingen i stå.  
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Kapitel 10: Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 

§ 20 stk. 2 giver seks måneder fra ikrafttrædelse af bekendtgørelsen til de nye grænser er 

gældende. Det virker som en meget kort periode for producenterne, til at få tunet deres 

fyringsanlæg og for målelaboratorier og prøvningsinstitutter at teste anlæggene. Dette kan stoppe 

salget af fyringsanlæg, til en række godkendte fyringsanlæg er kommet på markedet.  

Landbrug & Fødevarer er især bekymret for, om målelaboratorier og prøvningsinstitutter bliver en 

flaskehals for et velfungerende marked i en længere overgangsperiode.  

Derfor er det nødvendigt, at Miljøministeriet sikrer løbende opfølgning på hvorvidt målelaboratorier 

og prøvningsinstitutter får testet tilstrækkeligt med anlæg, som sikrer et velfungerende marked. 

Perioden inden kravene træder i kraft, bør mindst være på 1 år med mulighed for forlængelse, hvis 

der opstår flaskehalse i test og godkendelse af fyringsanlæg. 

 

Det er vigtigt igen at påpege de særlige behov der er for halmfyr (såfremt de ikke undtages), de er 

meget udfordret på især støvemissionen.  

 

Bilag 1: Emissionskrav for rumopvarmere 

Det er Landbrug & Fødevarers vurdering at her er tale om ret ambitiøse værdier, men at der findes 

en lang række produkter på markedet som overholder kravene.  

 

Bilag 2: Emissionskrav for centralvarmekedler 0 – 1 MW 

En lang række af de fyringsanlæg som opsættes på landbrug, er typer der samles på 

opsætningsstedet og ikke er egentligt serieproducerede, da størrelsen bl.a. tilpasses den enkelte 

bedrifts behov. Sådanne anlæg skal, som vi læser teksten i bilag 2, testes på opsætningsstedet 

efter MEL-02, MEL-06 og MEL-07. Når der måles partikler efter MEL-02, tages alle partikler med i 

vurderingen, inklusiv f.eks. KCL partikler. I MEL-02 forventes det at alle halmfyr ”er udstyrede med 

posefilter”, hvorved det beskrives at de kan overholde emissionsgrænse på 40 mg/m³. Halmfyr på 

landbrug har ikke posefiltre og krav om sådant vil fjerne incitamentet til at opstille halmfyr på 

landbrug fremover, da det bliver for dyrt.  

Grænserne for CO og OGC er meget lave for halmfyr, som vil have yderst vanskeligt at ikke kunne 

holde sig under værdierne. Her er behov for særlige værdier for halmfyr i landzone.  

 

Landbrug & Fødevarer vil gerne opfordre Miljøministeriet til at tage en grundig dialog med 

producenterne af halmfyr til landbrug og Landbrug & Fødevarer, for at undersøge de særlige 

udfordringer der er.  

 

Ønskes ovennævnte uddybet er I velkomne til at kontakte undertegnede, ligesom vi fra Landbrug & 

Fødevarers side gerne vil forbeholde os muligheden for at vende tilbage med yderligere 

kommentarer til dette ret komplekse regelsæt, hvis vi finder det nødvendigt.  

 

Med venlig hilsen 

 

 
Thomas Holst 

 

Klima-, Energi- og Planter 

 

E thl@lf.dk 

D 3339 4691 

M 2076 2061 
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