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Miljøstyrelsen 

Haraldsgade 53 

2100 København Ø 

Enhed for Miljøteknologi 

 

Sendt til: 

mst@mst.dk 

brk@mst.dk 

 

Høringssvar til høring af udkast til bekendtgørelse om regulering af 
luftforurening fra 

fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW (MST-5230-00368) 

 

Landbrug & Fødevarer og Dansk Agroindustri takker for muligheden for at 

komme med bemærkninger til udkast til ny Brændeovnsbekendtgørelse.  

 

Bemærkninger til bekendtgørelsen 

I §13 stilles krav til iltstyring med måle- og reguleringsudstyr. Det er en fornuftig 

løsning, der kan sikre en god forbrænding af halmen.  

I Stk. 4 er der beskrevet et min. iltindhold på 4 pct. Med de stillede krav om CO-

udledning fra kedlerne, er det unødvendigt med en O2-grænse, da de to hænger 

meget nøje sammen.  

Hvis kravet fastholdes, skal formuleringen ændres til ”styring indstillet til” eller 

lignende, da det vigtige er, at iltstyringen holder iltprocenten over den ønskede 

værdi. Mange styringer af kedler har ikke data-logger, og værdien skal derfor 

aflæses på fyrets styring. 

 

Samtidig er en regulering af nedre grænse for O2-indhold i røggassen, en 

stopklods for udvikling af forbrændingsteknologien. Her søges mod så lavt O2-

indhold i røggassen samtidig med lav CO og høj temperatur. En grænse på 4 pct. 

kan virke begrænsende på udvikling i den retning. Aktuelt er der ikke kendskab til 

halmfyr, der har opnået under 4 pct., men der arbejdes i den retning. 

 

Stk. 4 beskriver samtidig ”…der altid er større...”, hvilket giver nogle udfordringer 

for kedler, hvor styringen indstilles til tæt ved 4 pct, da styringen regulere ind ved 

ændringer i forbrændingen, så når bigballen falder sammen i kedlen, kan det give 

kortvarige fald i ilt, som styringen justerer ind igen. Men er det tidspunktet der 

kontrolleres på styringen for iltindhold og der er en kortvarig top, så overtrædes 

loven. Skal man sikre sig mod sådanne hændelser, skal iltværdien stille højt i 

styringen, hvilket vil påvirke bl.a. virkningsgraden negativt. 

 

Umiddelbart vurderes kravet om 4 pct. at kunne undværes. 

   

§13 Stk. 3 stiller krav om årligt serviceeftersyn af måle- og reguleringsudstyr. Det 

virker som megen kontrol. Det foreslås at indføre serviceeftersyn hvert andet eller 

tredje år. 

 

 I §14 virker det ikke klart og enkelt at skulle måle fra skorsten til ”nærmeste 

luftindtag”. Er det klart, hvor alle luftindtag befinder sig? Når det handler om, 
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hvornår der skal udarbejdes OML, kunne det være enklere at benytte f.eks. midt 

på nærmeste væg eller nærmeste hushjørne. Når der beregnes OML, vil det 

nærmeste luftindtag være det, der skal beregnes en B-værdi for. 

 

Der er samtidig en udfordring med, hvilken værdi der skal indsættes i en OML-

beregning for partikler. Der foreligger ikke partikelemissions-resultater fra alle 

typer af halmkedler, så der er ikke en reel værdi at anvende i beregningen. 

 

Vi foreslår, at kravet om OML (§14) får samme indfasning som §§4-8 og §11 

under §20 Stk. 2 og 3. Det vil give mulighed for, at Miljøstyrelsen samler 

oplysninger ind fra branchen og rådgivere om, hvilke værdier der bør benyttes i 

OML-beregningen for at give en brugbar værdi. Det bør samtidig være muligt at 

anvende værdier fra målinger foretaget på kedlerne. I forbindelse med test for 

CO- og OGC-emissioner vil der også kunne udføres partikelmålinger. 

 

§15 beskriver installering af cyklon på halmfyr større end 500 kW, såfremt der 

ikke er installeret anden rensning for partikler. Det kræver tilpasninger af den 

samlede opbygning af kedel og hus, med installering af røgsugere, valg af cyklon 

og sikring af ønsket effekt, ny beregning af skorstensdimension m.m. 

Umiddelbart er kedlerne ikke klar fra januar 2018. Dette er et krav, som ikke har 

været kendt af kedelproducenterne, da det er kommet ind i den sidste fase af 

arbejdet med bekendtgørelsen. 

 

Derfor foreslås kravet udskudt til 1. oktober 2018.  

 

§20 beskriver overgangsordning for halmfyr. Der er fundet en model, vi kan 

bakke op om. De anvendte tider sætter producenterne af halmfyr under et meget 

stort pres for at have modeller designet, testet og produktionsklar til tidsfristen. 

Også derfor er det nødvendigt, at der kan udvikles på alle de ændringer, der skal 

gennemføres, og ikke skabe et krav om cyklon nu. Det vil tage fokus væk fra den 

endelige løsning, der skal virke fra oktober 2018. 

 

Bilag 4 indeholder en række figurer, der skal vise om der skal foretages OML-

beregning for halmfyr. Figurerne er ikke let tilgængelige, og det vil kræve noget 

tilvænning for brugerne at anvende dem.  Vi forslår, at der i forbindelse med 

offentliggørelse af bekendtgørelsen udarbejdes en mere forklarende tekst eller 

tegning, der kan sikre ensartet brug af figurerne. Det, der skaber usikkerhed, er, 

hvilke bygninger der henvises til med Hb. Der ikke står, om det er nærmeste 

bygning i den ene eller anden retning, eller om det kun er mellem skorsten og 

bolig, der måles i forhold til. 

 

Små sproglige bemærkninger 

I bilag 3 er et ”skal” for meget i følgende sætning. ”Fra 1. januar 2022 skal 

centralvarmekedler, der etableres i landzone og som anvender halm som 

brændsel, med og uden vandtank skal opfylde grænseværdierne for OGC, CO og 

støv”. 

 

I samme bilag i bunden skal overskriften for B-værdi enten angive ”fra” eller ”for”. 

Ikke begge dele. 
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Præcisering til §4 

I §4 sker der ingen ændringer i denne omgang. Her opleves der usikkerhed om 

Stk. 4 blandt faglærte skorstensfejere om, hvad de kan skrive under på. Her er 

ikke en specifik prøvningsattest på kedlens størrelse, hvis den ligger mellem 

største og mindste. Her mangler en beskrivelse af, hvilken prøvningsattest der 

skal benyttes i disse tilfælde. Er det attesten fra den større kedel eller den 

mindre?  

 

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

rette henvendelse til undertegnede. Landbrug & Fødevarer og Dansk 

Agroindustri forbeholder sig ligeledes ret til at vende tilbage med yderligere 

information, hvis vi finder behov herfor. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Thomas Holst 
Chefkonsulent 
 
Klima, Energi & Planter 
 
D +45 3339 4691 
M +45 2076 2061 
E thl@lf.dk 


