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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 og Dansk Agroindustri vil først gerne anerkende den gode dialog vi har haft 

vedr. de udfordringer for kedelproducenterne, som det tidligere bekendtgørelsesforslag medførte. 

Det har været en konstruktiv proces.  

 

Emissionskravene i det nye forslag til bekendtgørelse er stadig meget ambitiøse, og giver store 

udfordringer for producenterne af biomassekedler, især halmkedler, for at opnå reduktioner på alle 

parameter. Dette skal ses i sammenhæng med, at der i BR10 samtidigt indføres øgede krav til 

virkningsgraden for disse kedler. Veje til at leve op til det ene krav kan have modsat effekt på 

efterlevelse af øvrige krav. Det er en stor udviklingsopgave der er sat foran kedelproducenterne.  

 

Det er derfor positivt at kravet til halmfyr er udsat til 2018. Kedelproducentvirksomhederne har 

allerede nu intensiveret udviklingsarbejdet. Det skal bemærkes at der er tale om små og 

mellemstore virksomheder, hvor midler til udviklingsarbejde er begrænsede og der ikke er økonomi 

til store udviklingsafdelinger.  

 

Miljøstyrelsens gennemskrivning af bekendtgørelsen siden sidste høring, har gjort denne version 

mere læsevenlig.  

 

Landbrug & Fødevarer har følgende specifikke bemærkninger til forslagets elementer: 

Kapitel 2: Krav til fyringsanlæg 

§4 stk. 4. I den nuværende lovgivning er ikke krav om flere test af kedler lavet i serier. 

Formuleringen i denne paragraf, er en kraftig skærpelse i forhold til nuværende regler. Det er 

vanskeligt at se baggrunden for de indsatte ekstra tests. De ekstra test af kedler vil for flere 

producenter betyde store meromkostninger. Et af vores medlemmer har vurderet at de skal have 

udført ikke færre en 10 test, 3 til 5 pr. serie af kedler. Prisen for én test fra Teknologisk er ca. 

80.000 kr. samt en værdiforringelse af det brugte halmfyr plus arbejdsløn til f.eks. opstilling med 

mere. Samlet vurderes det at blive en omkostning på mindst 1 til 1,5 million kr., hvis de skal sælge 

samme typer halmfyr, som i dag.  

  

§5. Kunne denne paragraf ikke formuleres enklere. 
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§6. For anlæg testet som beskrevet i §5, er det uklart om det er tilstrækkeligt med en 

Prøvningsrapport eller skal der udarbejdes en Prøvningsattest? Det er et ekstra bekosteligt 

dokument at få udarbejdet, uden der vurderes at være øget sikkerhed for efterlevelse af kravene. 

Det bør være tilstrækkeligt med en Prøvningsrapport. 

 

§7. Henvises der til brændselstyperne listet under §2 stk. 8, a til j? Det er meget væsentligt for bl.a. 

stokerproducenter at kende til hvordan brændsels type defineres her.    

 

Kapitel 4: Krav til skorstenshøjder 

I § 11 opstilles krav til skorsten for fyringsanlæg mindre end 30 kW. Kravet er blevet nemmere at 

forstå og arbejde efter.  

 

Kapitel 5: Særligt for centralvarmekedler med en nominel indfyret termisk effekt på mere end 120 

kW 

§12 indeholder krav om, at der skal ske anmeldelse senest otte uger inden ibrugtagning. Der 

mangler en mulighed for hurtig ibrugtagning, hvor der sker udskiftning af kedler efter nedbrud. Her 

kan der ikke ske anmeldelse otte uger inden ibrugtagning. Det vil ikke være muligt for f.eks. en 

svineproducent at stå uden varme i staldene i otte uger, efter nedbrud af eksisterende halmkedel.  

Der børe være mulighed for dispensation fra disse otte uger i akut tilfælde.  

Alternativt kan dette betyde reparation af gamle kedler med dårlig energieffektivitet og 

emissionsværdier frem for udskiftning til ny moderne kedel.  

 

Kapitel 7: Tilsynsmyndighedernes beføjelser 

§ 15 stk. 2. Den nuværende generelle undtagelse for halmfyr i landzone, havde været at 

foretrække. Emissionsgrænserne er meget ambitiøse som de er beskrevet i bilag 2.   

 

Branchen har allerede nu fokuseret og opgraderet udviklingsarbejdet inden for reduktion af støv-, 

CO og OGC emissioner samtidig med fokus på virkningsgrad (øget krav i BR10). Der skal udvikles 

nye teknologier, der kan sikre overholdelse af kravene uden påføring af urealistiske omkostninger til 

brugeren.  

 

Støvemissionen fra halmfyr udgøres af både saltpartikler samt ”sorte” partikler. Alene indholdet af 

saltpartikler er mindst på 250 mg/m
3
. Disse støvpartikler er så små at de ikke fanges i et 

cyklonfilter, men kræver opsætning af posefiltre eller anden nyudviklet filterteknologi. Posefiltre 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
. Så det er en vanskelig udfordring for producenterne på denne korte årrække (i §19) at 

nå ned på de stillede krav på henholdsvis 40 og 60 mg/m
3
.  

 

Det er håbet at der ikke bliver behov for anvendelse af muligheden for at søge dispensation fra 

kravene i bilag 2, men det er vigtigt muligheden beskrevet i §15 stk. 2 er tilstede.  

 

Kapitel 10: Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 

§19 stk 3: Udskydelse af kravet for halmfyr til 2018 er positivt, og der arbejdes som nævnt allerede 

heftigt på udvikling af teknologi.  

De fleste af producentvirksomhederne har i 2013 ansøgt Program for Grøn Teknologi (MUDP) om 

tilskud til relevante udviklingsprojekter. En række af producenterne har overraskende fået afslag på 

ansøgningen, hvilket har begrænset udviklingshastigheden af de nye teknologier. Det kan få 

betydning for, om de når i mål til 2018.  
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Da det er en stor og vanskelig udfordring, er det derfor vigtigt at Landbrug & Fødevarer og 

Miljøstyrelsen de kommende år holder en tæt kontakt om status i udviklingen af de anvendelige 

teknologier. 

 

Bilag 1: Emissionskrav for rumopvarmere 

Det er Landbrug & Fødevarers vurdering at her er tale om ret ambitiøse værdier.  

 

Bilag 2: Emissionskrav for centralvarmekedler 0 – 1 MW 

Grænsen for støv, CO og OGC er lave for halmfyr, som vil få yderst vanskeligt ved at kunne holde 

sig under værdierne. Her er det branchens håb at den øgede satsning på målrettet udvikling kan nå 

ned på de beskrevne værdier inden 2018.  

 

I tabellens højre kolonne sidste sætning, mangler der ”til særskilt eftermontering” så der kommer til 

at stå ” Afprøvning af pillebrændere til særskilt eftermontering foretages efter prøvningsmetoden 

beskrevet i EN 15270 eller tilsvarende standard”.  

 

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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