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Miljøstyrelsen 

Haraldsgade 53 

2100 Købehavn Ø 

Landbrug & Fødevarers høringssvar til udkast til 11 bekendtgørelser og udkast til 

luftvejledningens kapitel 6 vedr. implementering af MCP-direktivet, J. nr. MST-52105-00013. 

 

Landbrug & Fødevarer skal indledningsvist bemærke, at der er tale om en meget omfattende og 

kompliceret høring, der tæller 11 bekendtgørelser samt en vejledning. Landbrug & Fødevarer 

forbeholder sig derfor ret til at komme med yderligere bemærkninger umiddelbart efter høringen. 

Det skyldes blandt andet, at der er behov for at drøfte materialet mere indgående i Landbrug & 

Fødevarers medlemskreds på et møde den 27. september. 

 

Overimplementering 

Miljøstyrelsen oplyser i høringsbrevet, at man har valgt at fastholde de stramme danske regler for 

emissionsgrænseværdier og kun implementere grænseværdierne fra MCP-direktivet, såfremt de er 

strammere end de danske grænseværdier. At fastholde de strammere danske grænseværdier er en 

klar overimplementering af MCP-direktivet, som Landbrug & Fødevarer ikke kan tilslutte sig.  

 

Stramning af eksisterende danske regler 

Ud over den omtalte overimplementering lægger udkastet op til en yderligere stramning af de 

eksisterende danske regler, som ikke grunder i direktivkrav, og som vil få meget voldsomme 

økonomiske konsekvenser. Stramningen skønnes foreløbigt at medføre en ekstraomkostning på et 

trecifret millionbeløb for fødevareerhvervet alene, og Landbrug & Fødevarer skal således kraftigt 

opfordre til, at Miljøstyrelsen frafalder disse stramninger. Der er tale om omkostninger, som 

ovenikøbet ikke er medtaget i den vurdering, som styrelsen har foretaget af de økonomiske 

konsekvenser ved implementering af MCP-direktivet.  

 

Det drejer sig om, at de nuværende danske regler for NOx emissionsgrænseværdier i 

standardvilkårsbekendtgørelsen stiller krav om en maksimal udledning af NOx på 65 mg/m
3
 for 

fyringsanlæg, der fyrer med naturgas eller biogas. Reglerne er i dag suppleret med 

luftvejledningen, hvor det er præciseret, at miljømyndighederne – for så vidt angår eksisterende 

anlæg – kan acceptere op til 125 mg NOx/m
3
. 

 

Med udkast til nyt kapitel 6 i luftvejledningen fjernes den eksisterende mulighed for at afvige 

grænseværdien for NOx. Med andre ord strammes de eksisterende nationale regler yderligere med 

den påtænkte implementering. Stramningen vil medføre væsentlige økonomiske omkostninger for 

en lang række eksisterende fyringsanlæg, som i dag har tilladelse til at afvige grænseværdierne 

med henvisning til luftvejledningen. 

 

En hurtig rundspørge hos to af Landbrug & Fødevarers medlemmer viser således, at de har 14 

kedler, som i dag har en lempelse i emissionsgrænseværdien på 125 mg NOx/m
3
. Afvigelsen er i 

alle tilfælde sket med henvisning til luftvejledningen. 
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Væsentlige økonomiske konsekvenser 

Såfremt den eksisterende mulighed for at afvige grænseværdierne fjernes, vil det medføre 

væsentlige omkostninger for fødevarevirksomhederne, som forventes at løbe op i et trecifret 

millionbeløb. Dertil kommer omkostninger for øvrige danske virksomheder og fyringsanlæg. 

 

Omkostningerne for ombygning af de enkelte kedler – så de kan leve op til grænseværdien på 65 

mg NOx/m
3
 – skønnes at være i omegnen af ½-1 mio. kr. pr. kedel (og derover alt efter de lokale 

forhold).  

 

Bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om mellemstore fyringsanlæg 

Det nuværende udkast til bekendtgørelse om mellemstore fyringsanlæg ændres, så mulighederne 

for dispensationer forringes væsentligt. Det præciseres således, at der kun kan gives 

dispensationer for så vidt angår støjgrænseværdier, emissionsgrænseværdier for støv og SO2 samt 

O2-krav til kedler. Bekendtgørelsen lukker med andre ord fuldstændigt af for muligheden for at 

kunne afvige i forhold til NOx, uanset om muligheden i luftvejledningen fastholdes. 

 

Bekendtgørelsen bør ændres, så en afvigelse i NOx kravene gøres mulig, eksempelvis med 

henvisning til luftvejledningen, eller ved at indføre muligheden direkte i bekendtgørelsen. Foretages 

denne ændring ikke, vil det betyde, at Danmark i praksis skærper de eksisterende nationale krav 

for udledning af NOx, som i forvejen er strammere end direktivets krav. 

 

Løsning 

Landbrug & Fødevarer skal anmode om en konstruktiv dialog med henblik på at finde en løsning, 

så de eksisterende danske regler ikke strammes yderligere. Landbrug & Fødevarer skal samtidig 

anmode om, at hverken luftvejledning eller bekendtgørelse om mellemstore fyringsanlæg 

offentliggøres, før der er fundet en løsning. 

 

Det bemærkes i øvrigt, at en løsning - hvor det fortsat vil være muligt at afvige NOx- emissionerne - 

ikke vil øge NOx udledningerne, idet virksomhederne allerede i dag har de omtalte afvigelser. 

  

Øvrige bemærkninger 

 

Nyt eller renoveret anlæg 

Det bør i bekendtgørelse eller tilhørende vejledning defineres, at et anlæg kun er at betragte som 

nyt, når der etableres et ”helt nyt anlæg”, og at et renoveret ældre anlæg ikke er at betragte som et 

nyt anlæg.  

 

Efterlevelse af SO2 krav 

Det er positivt, at regeringen lægger op til mulighed for ekstra 5 år til efterlevelse af SO2 kravene 

for visse halmfyrede anlæg. Det er vigtigt for en række mindre fjernvarmeanlæg. Det samme gør 

sig gældende for visse træfyrede anlæg.  

 

Luftvejledningen (6.3.3) 

I Supplement til Luftvejledningen er i 6.3.3. angivet, at fastbrændselskedler mellem 0,12 og 1 MW 

skal benytte OML til beregning af skorstenshøjde. Her mangler en klar beskrivelse af hvilke 

værdier, der skal sættes ind i OML beregningen, når der er tale om partikelberegning. Her er ikke 

fastlagt metode til bestemmelse af partikelemission og CO/OGC fra halmkedler. Det er vigtigt, at 

der er anvendelig testmetode til bestemmelse af værdier til anvendelse i OML beregninger for 

kedlerne. 
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Klagesager 

Det fremgår, at klagesager skal være færdigbehandlet inden 20. december 2018, da den påklagede 

godkendelse ellers bortfalder. Det er uheldigt, at en klage kan medføre, at sagen skal gå om, og det 

bør derfor præciseres, at sagen færdigbehandles efter de nuværende regler. 

 

 

Såfremt der er spørgsmål, står vi naturligvis til rådighed for yderligere oplysninger. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 
Henrik Borg Kristensen 

Chefkonsulent 

 

Miljø & Energi 

 

D +45 33 39 46 56 

E hbk@lf.dk 


