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Miljøstyrelsen  

Strandgade 29  

1401 København K 

 

MST-52105-00001 

 

Høring af direktivforslag om mellemstore fyringsanlæg ”MST-52105-00001” 

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at kommentere EU-Kommissionens 

direktivforslag om begrænsning af visse luftforurenende emissioner for mellemstore 

fyringsanlæg.  

 

Miljøstyrelsen har desuden sendt 

 Kommissionens forslag til direktiv om nedbringelse af nationale emissioner af visse 

luftforurenende stoffer og om ændring af direktiv 2003/357EF (MST-529-000018) 

 forslag til program for ren luft i Europa (MST-529-000019) 

 forslag om EU’s ratifikation af Gøteborg-protokollen (MST-529-000020) 

 i høring, der indgår i den samlede luftpakke. L&F afgiver andet samlet høringssvar på de 

øvrige forslag. 

 

Generelle bemærkninger 

Direktivforslaget vil finde virkning for en lang række energianlæg hos Landbrug & 

Fødevarers medlemmer samt have stor betydning for de af Landbrug & Fødevarers 

medlemmer, der producerer fyringsanlæg. Det er derfor et vigtigt direktiv, og det er 

afgørende, at reglerne fastsættes på et klart og sagligt grundlag.  

 

Det er overordnet set afgørende for os, at  

 

 Direktivets forslag ikke stiller krav, der af teknologiske eller økonomiske årsager 

da facto ikke kan leveres af kommercielt tilgængelige produkter (fyringsanlæg) 

inden for den foreslåede tidshorisont. 

 Direktivets forslag ikke sætter barrierer op for udbredelsen af bioenergianlæg. 

 Direktivets forslag indeholder rimelige overgangsordninger for eksisterende 

energianlæg. 

 Direktivets forslag ikke medfører omkostningsdrivende dobbeltregulering (jf. 

f.eks. IE-direktivet). 

 Direktivets forslag skaber lige konkurrencevilkår på tværs af medlemslandene og 

ikke overimplementeres i Danmark. 

 

I forhold til det konkrete forslag finder vi det positivt, at der er fokus på at begrænse den 

administrative byrde for små og mellemstore virksomheder, hvilket forventes afspejlet i de 

krav til registrering, som kommer ved implementering af reglerne i Danmark.   

 

Der er en uklarhed om ikrafttrædelse, da der i høringsbrevet står, at grænseværdierne 

træder i kraft 2½ år efter direktivets vedtagelse - den periode kan vi ikke umiddelbart 

genfinde i direktivet.  
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Mellemstore fyringsanlæg er i Danmark reguleret i Godkendelsesbekendtgørelsen, hvor 

der er beskrevet de gældende emissionsgrænser, samt vi ved hvordan de måles. I 

direktivforslaget er der beskrevet (Bilag IV punkt 5) at analyse skal foregå med en CEN-

strandard, ISO-standard, nationale eller andre internationale standarder. De er alle 

retvisende men med forskellige forudsætninger. Før det er muligt at vurdere de 

foreslåede værdier, er det vigtigt at kende til målemetoden der anvendes. Det er 

nødvendigt at metoderne fremgår af direktivet. Mulighed for anvendelse af 

egenkontrolprogrammer efter beskrevne standarder burde også overvejes. 

 

I direktiv forslaget er der krav til medlemslandenes indberetning af emissioner. Det er 

som udgangspunkt positivt, da solid dokumentation af emissionsudviklingen i de enkelte 

lande er nødvendig for at sikre, at aftalte tiltag og mål bliver implementeret. Men det er 

vigtigt, at der sideløbende udvikles værktøjer og en logistik til dataopsamling, som giver 

meningsfulde og troværdige opgørelser, som er sammenlignelige på tværs af lande.  

Vi er bekymrede for, om dette reelt er situationen i alle medlemslande. 

 

I Bilag II er beskrevet emissionsgrænserne. Her er beskrevet, at det skal foregå ved O2 

indhold på 6, 3 eller 15 %. I dag måles ved 10 % O2. Det havde været hensigtsmæssigt, 

at Miljøstyrelsen havde visualiseret betydningen af denne forskel i f.eks. høringsbrevet, 

så det var umiddelbart til at sammenligne med kravene i dag.  

 

Landbrug & Fødevarer vil bede Miljøstyrelsen udarbejde et notat, der klart beskriver, 

hvordan direktivets foreslåede grænseværdier forholder sig til de grænseværdier, der 

findes i den i Danmark gældende regulering. 

 

Emissionsgrænserne kan for de mindre anlæg under direktivet give anledning til 

voldsomme ekstraomkostninger. Der er behov for, at der findes niveauer for 

emissionerne på anlæg under 5 MW som realistisk kan opnås med enkel og billig 

teknologi. Alternativt er der risiko for, at anvendelse af biomassekedler på virksomheder 

og større landbrug bliver valgt fra til fordel for anlæg, der benytter fossile brændsler. Det 

er i modstrid med intentionen i EU’s klima- og energipolitik samt danske ambitioner om 

udfasning af fossile energikilder.  

 

Der er særligt udfordringer for anlæg, der anvender halm, da indholdet af salte og 

næringsstoffer betyder at bl.a. emissioner af saltpartikler alene er betydelig højere end de 

foreslåede grænseværdier. Disse partikler er vanskelige at begrænse udslippet af uden 

meget store omkostninger for anlægsejer.  

  

Der arbejdes i branchen på flere metoder til en omkostningseffektiv reduktion af bl.a. 

udledning af saltpartikler fra halmkedler. Det seneste år er igangsat en række 

udviklingsprojekter hos de enkelte producenter.  

  

For halmanlæg er der en størrelsesøkonomi, der betyder, at der bør være en større 

opdeling mellem anlæg under 5 MW og over. Til anlæg under 5 MW skal der være andre 

grænseværdier (det der er foreslået på støv er urealistisk lavt). En realistisk tilgang vil 

kunne sikre fortsat opstilling af halmanlæg og udvikling af omkostningseffektiv teknologi til 

sikring af lave emissioner. Der er i direktivet lagt op til. at der skal følges videnskabelig og 

teknologisk udvikling, hvilket der er behov for nu til biomasseanlæg. Samtidig er der i 

begrundelsen for direktivet beskrevet, at der ”der er lagt vægt på at beskytte SMV’ers 
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interesser i tråd med ”tænk småt først”-princippet”. De fleste danske producenter af 

biomasseanlæg under dette direktiv er SMV’ere, lige som brugerne af fyringsanlæg 

mindre end 5 MW også ofte er SMV.  

 

En række af Landbrug & Fødevarers medlemmer er underlagt IE-direktivet af andre 

årsager end størrelsen på fyringsanlægget (store fyringsanlæg er som bekendt allerede 

en del af denne pakke). Vi ser derfor gerne, at Miljøstyrelsen eksplicit beskriver 

sammenhængen mellem Kommissionens nye forslag og IE-direktiver, særligt med fokus 

på at undgå dobbeltregulering fsva. mellemstore fyringsanlæg ved virksomheder omfattet 

af IE-direktivet. 

 

Specifikke bemærkninger 

Artikel 4 stk. 3 er beskrevet hvilke oplysninger (bilag I) myndighederne skal have ved 

registrering af anlæg. I bilag 1 punkt 7 skal skrives under på at emissionerne ikke 

overskrides i forbindelse med driften. Det kan driftsleder have vanskeligt ved at skrive 

under på, da det afhænger af, hvorvidt anlægget er designet rigtigt. Der kan vel kun 

skrives under på, at driften af kedlen vil foregå efter producentens anvisning med hensyn 

til drift og vedligehold. Dette skal ses i sammenhæng med sanktionsbestemmelserne i 

artikel 15, der skal have ”afskrækkende virkning”.  

 

I artikel 5 stk. 2 er indskrevet en undtagelse til f.eks. spidslast kedler der er i drift mindre 

end 500 timer pr. år. I Bilag I punkt 8 henvises til underskrift på erklæring om, at anlægget 

er i drift mindre en 300 timer – der må i Bilag I menes 500 timer. 

 

I artikel 5 punkt 8b beskrives anvendelse af to eller flere ”brændselstyper” samtidigt. 

Kommer der en mulighed for anvendelse af standard brændværdier til udregning af den 

indfyrede effekt? 

  

Artikel 6 henvises til bilag IV, hvor der bl.a. i punkt 3 står, at anlæg skal testes senest 3 

måneder efter registrering. Der må menes ”ibrugtagning”, da der jo kan forekomme 

tilfælde, hvor driftsleder får registreret anlægget, inden det er driftsklart. Så bør der være 

en passus om serieproducerede anlæg, hvor producenten ofte har designet og fået testet 

serien, for at vise hvor godt emissionsgrænserne overholdes. Her vurderes en test efter 

tre måneder som værende unødvendig brug af omkostninger.   

 

Artikel 7 stk. 1 omhandler kontrol af overholdelsen. Her er det vigtigt der holdes fast i at 

begrænse de administrative byrder for virksomhederne.  

 

Artikel 9 beskriver underretning af myndigheder ved ændring på anlæg. Der bør også 

være en beskrivelse af krav til myndigheden om hurtigere reaktion end en måned, når der 

er tale om ændringer, der skal foretages akut. Der kan ikke ventes en måned på 

myndighedssvar ved akut udfald som kræver ombygning af anlæg.  

 

Det er uklart hvilke krav der stilles til prøvetagningen efter bilag IV. Der står, at de skal 

testes efter CEN standard. Er det standarder, som kræver anvendelse af uvildige 

prøvetager eller findes der også standarder, hvor der kan foretages egenkontrol ved 

hjælpe af fast installeret registreringsudstyr? En kedelproducent har oplyst, at hvis der er 

tale om en uvildig prøvetager, så vil der være tale om store omkostninger for 

driftslederen, da on location kontroller i dag koster op til 100.000 kr. For kedler på under 5 

MW med test efter tre måneder og igen hvert tredje år, er det store omkostninger, der 
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pålægges. Vi mener ikke, at omkostningerne medført af kravene står i rimeligt mål med 

intentionen bag. 

 

Skulle der være spørgsmål til ovenstående er Miljøstyrelsen meget velkommen til at rette 

henvendelse til undertegnede. Landbrug & Fødevarer forbeholder os ligeledes ret til at 

vende tilbage med yderligere information, hvis vi finder behov herfor. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 
Thomas Holst 
 
 
D 33394691 
M 20762061 
E thl@lf.dk 


