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Høringssvar til ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om regulering af luftforurening 

fra fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW 

 

Hermed fremsendes høringssvar til den korte ændringsbekendtgørelse udsendt til 

Brændeovnsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 46 af 22. januar 2015).  

 

Det er positivt, at ændringsbekendtgørelsen forlænger overgangen for halmkedlerne til de nye 

skrappe emissionskrav. Det giver bl.a. producenterne af halmkedler mulighed for at udføre 

udviklingsarbejdet med kedlerne på en gang i stedet for først at udvikle til OGC og CO efterfulgt af 

ny udvikling for partikler, som vil påvirke OGC og CO.   

 

Ændringsbekendtgørelsens §1 stk. 2. indeholder udskydelsen af ikrafttræden af emissionskravene 

til halmkedler med særlige krav til kedler under 300 kW.  

De særlige krav betyder et nyt krav til kedlerne, der nu skal leve op til kravene for kedelklasse 3 i 

standarden EN 303-5, hvilket betyder krav til OGC, CO og partikler. Halmkedlerne i denne størrelse 

har hidtil været undtaget fra partikelkravet. Producenterne har gennem forløbet med revidering af 

Brændeovnsbekendtgørelsen fået forventning om at udskydelse af partikelkravet også vil gælde for 

de små kedler. Derfor er udviklingsarbejdet hen mod reduceret partikelemission igangsat, men kan 

ikke nås til juli 2015.  

Det var ligeledes vores opfattelse, at det ikke var hensigten med ændringsbekendtgørelsen at 

skærpe kravet for halmkedler tidligere end 2018, hvilket den anvendte formulering gør.   

 

Vi foreslår, at §1 stk. 2 omformuleres til følgende: ”…..Dog skal halmfyr i landzone op til 300 kW 

fortsat opfylde kravene til OGC og CO for kedelklasse 3 i standarden EN 303-5 eller tilsvarende”. 

 

Med denne mindre justering fastholdes de nuværende krav til de mindre halmkedler frem til 2018.  

 

Skulle der være spørgsmål til ovenstående, er Miljøstyrelsen velkommen til at rette henvendelse til 

undertegnede. Landbrug & Fødevarer forbeholder sig ligeledes ret til at vende tilbage med 

yderligere information, hvis vi finder behov herfor. 
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