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Fornyet høring af udkast til bekendtgørelse om regulering af 
luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel op til 1 MW 
  
Baggrund 
Den 5. december 2012 sendte Miljøstyrelsen et udkast til en ny 
”brændeovnsbekendtgørelse” i høring. Dette bekendtgørelsesudkast 
indeholdt en række ændringer i forhold til den nuværende bekendtgørelse nr. 
1432 af 11. december 2007 om ”regulering af luftforurening fra brændeovne 
og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion” (med 
senere ændringer). Da høringsfristen udløb den 11. januar 2013, havde 
Miljøstyrelsen modtaget mange høringssvar. Disse høringssvar har givet en 
række væsentlige input, der, efter Miljøstyrelsens vurdering, bør indgå i den 
endelige bekendtgørelse. Da Miljøministeriet ønsker, at alle interesserede 
skal have mulighed for at kommentere på disse ændringer, sendes der 
hermed et nyt bekendtgørelsesudkast i høring.  
 
Ændringer 
De vigtigste ændringer i forhold til det oprindelige udkast er: 
 

- Forlængelse af overgangsperioden for halmfyr i landzone. Det 
har vist sig, at der endnu ikke findes halmfyr på det europæiske 
marked, der kan opfylde de foreslåede grænseværdier. 
Miljøstyrelsen har været i dialog med branchen, der vil 
igangsætte udviklingen af ny teknologi. Der er dog brug for en 
længere overgangsperiode, da det forventeligt vil tage branchen 
flere år at udvikle og markedsmodne teknologien. Miljøstyrelsen 
har derfor valgt at lave en overgangsperiode, der indebærer, at 
halmfyr først skal opfylde bekendtgørelsens krav fra januar 
2018. 
 

- Bekendtgørelsens anvendelsesområde udvides til også at omfatte 
pejseindsatse, der bygges efter mål. Baggrunden herfor er bl.a., 
at der i langt de fleste tilfælde kan bruges en standard 
pejseindsatse, der allerede er på markedet og som har en lav 
forurening. 
 

- Bekendtgørelsens anvendelsesområde udvides til også at omfatte 
brændefyr, der opbygges på stedet. Der er tale om store, dyre 
anlæg, der kan give megen forurening, og det skal derfor 
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dokumenteres, at de overholder kravene. Det var en fejl, at de i 
det oprindelige udkast kom med i undtagelsen. Undtagelsen i 
bekendtgørelsen gælder kun for masseovne, kakkelovne og 
lignende. 

 
- Enklere krav til skorstenshøjde for nye skorstene. Der har været 

mange kommentarer om, at de foreslåede regler for 
skorstenshøjder i bekendtgørelsesudkastet var alt for komplekse. 
Det nye forslag angiver blot et højdekrav for flade tage og et 
andet for skrå tage. Og så skærpes afstandskravet, så det nu er 
inden for 15 meter, at skorstenen skal være højere end naboernes 
vinduer, døre mv. Denne fremgangsmåde er meget lig de krav 
der stilles i Tysklands. 
 

- Der var i det tidligere bekendtgørelsesudkast forslået, at 
muligheden i den gældende bekendtgørelse for at nedtage et 
fyringsanlæg ifm. reparation og renovation og genopstille det, 
uden at det så skulle opfylde bekendtgørelsens krav, skulle 
fjernes. I dette bekendtgørelsesudkast er denne undtagelse sat 
ind igen, dog med en præcisering af at undtagelsen ikke finder 
anvendelse, hvis reparationen eller restaureringen er så 
omfattende, ”at størstedelen af fyringsanlægget udskiftes.” 
 

- En række definitioner i bekendtgørelsens § 2 er blevet 
præciseret, og nye er blevet tilføjet.  

 
Efter høringen sendes bekendtgørelsen til EU-kommissionen, der skal tage 
stilling til, hvor lang tid der skal gå, før grænseværdierne kan træde i kraft. 
Det kan forventes at tage fra 3-12 måneder og bekendtgørelsen kan træde i 
kraft herefter. 
 
Høringsfrist 
Fristen for indsendelse af høringssvar til det ny udkast til bekendtgørelse om 
regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel op til 1 MW er 
fredag d. 10. januar 2014, kl. 12.00. 
 
Eventuelle bemærkninger bedes så vidt muligt sendt elektronisk til 
Miljøstyrelsen på e-mailadressen: mst@mst.dk. Miljøstyrelsen anmoder om, 
at bemærkninger ikke modtages både pr. postbrev og pr. e-mail.  
 
Miljøstyrelsen beder om, at det i emnefeltet angives: ”Høringssvar fra [part] 
vedr. bekendtgørelse til regulering af luftforurening af fyringsanlæg til fast 
brændsel op til 1 MW, MST- 5230 - 00023”.  
 
Evt. spørgsmål om høringen kan rettes til Brian Kristensen på brk@mst.dk 
eller Jesper Fanø-Fredeløkke på jefan@mst.dk  
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Med venlig hilsen  
 
Jesper Jarl Fanø-Fredeløkke  
AC-Fuldmægtig 
Miljøteknologi  
Dir tlf.: (+45) 72 54 45 26  
jefan@mst.dk  
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