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Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om regulering af 

luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW 
 
Miljøstyrelsen sender hermed udkast til ændring af bekendtgørelse om regulering 
af luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW 
(brændeovnsbekendtgørelsen) i høring.  
 
Pr. 1. januar 2022 trådte EU-forordning 2015/1185 om krav til miljøvenligt design 
af produkter til lokal rumopvarmning til fast brændsel (herefter 
brændeovnsforordningen) i kraft i EU´s medlemslande. 
Brændeovnsbekendtgørelsen bliver for nuværende revideret for at være i 
overensstemmelse med de nye ecodesign-krav for produkter til lokal 
rumopvarmning til fast brændsel i brændeovnsforordningen. Der er tale om en 
hurtig revidering, hvorfor den eksterne høringsperiode desværre er kort.  
 
Miljøstyrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringssvar senest 
den 21. januar 2022.  
 
Høringssvaret bedes sendt til Miljøstyrelsen på e-mailadressen mst@mst.dk med 
angivelse af journalnummer MST-2021-53850 i emnefeltet, og med kopi til 
malso@mst.dk.  
 
De modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på Høringsportalen, herunder 
afsenders navn og mailadresse. Ved afgivelse af høringssvar vil der blive sendt en 
underretningsskrivelse omkring persondatarettigheder til afsender. 
 

Eventuelle spørgsmål til bekendtgørelsesudkastet kan rettes til undertegnede, idet 

man ved e-mailhenvendelser bedes anføre j.nr. 2021-53850 i emnefeltet. 

 
 
Ændringer i forhold til gældende bekendtgørelse 
 
De nuværende danske grænseværdier og attestkrav bortfalder for produkter til lokal 
rumopvarmning til fast brændsel (tidligere rumopvarmere) på 50 kW eller 
derunder, der bringes i omsætning eller tages i brug første gang den 1. januar 2022 
eller senere. Disse vil fremover være reguleret af brændeovnsforordningens 
bestemmelser jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 3. Der indføres nyt krav om 
overensstemmelsesvurdering, som skal være at finde på producenternes, 
producenternes repræsentanters og importørers frit tilgængelige websider 
indeholdende kravene i brændeovnsforordningen. Et produkt til lokal 
rumopvarmning til fast brændsel, som kræver overensstemmelsesvurdering, må 
således ikke tages i brug, førend en faglært skorstensfejer har bekræftet, at 
overensstemmelsesvurderingen er gyldig baseret på den tekniske dokumentation, 
der skal fremgå på blandt andet producenternes hjemmesider jf. bekendtgørelsens 
§ 4, stk. 6. 
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Grænseværdier for produkter til lokal rumopvarmning til fast brændsel på 50 kW 
eller derunder vil fremover være reguleret af brændeovnsforordningen jf. 
bekendtgørelsens § 4, stk. 1 nr. 6. Der er tilføjet grænseværdier for NOx og CO, 
ligesom værdierne er forskellige afhængig af, om der er tale om lukkede produkter, 
åbne produkter, brændekomfurer eller produkter, der anvender træpiller. 
Grænseværdierne fra brændeovnsforordningen gengives i nyt bilag 6 til 
brændeovnsbekendtgørelsen. 
 
Rumopvarmere over 50 kW og op til 1.000 kW vil fortsat være reguleret af 
brændeovnsbekendtgørelsens nuværende bestemmelser. 
 
Samtidig er der tilføjet få, nye definitioner fra brændeovnsforordningen jf. 
bekendtgørelsens § 2.  
 
Endelig udløb dispensationsordningen vedrørende partikelkravene for halmfyr i 
landzone pr. 31. december 2021. De nye partikelkrav for halmfyr i landzone pr. 1. 
januar 2022 fremgår allerede af bilag 3 i den eksisterende 
brændeovnsbekendtgørelse. Partikelkravene i bilag 3 gælder således både for 
halmfyr i byzone og landzone. Som følge heraf ophæves § 15 og 
overgangsbestemmelsen i § 20, stk. 2 for halmfyr i landzone.  
 
 
Administrative og erhvervsmæssige konsekvenser 
 
At bestemmelserne i brændeovnsbekendtgørelsen bringes i overensstemmelse med 
brændeovnsforordningen, har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser for 
erhvervslivet. 

 

Når undtagelsen for halmfyr ikke videreføres, vil de berørte landbrugsbedrifter 

forventeligt få større omkostninger til opvarmning. Den samlede 

erhvervsøkonomisk omkostning for landmændene anslås med en vis usikkerhed til 

88 mio. kr. årligt. De berørte landmænd er dem, der får behov for at investere i 

løsninger, der tilgodeser deres behov for varme. 

 

Hidtil er der mellem 200 og 250 landmænd, der hvert år har valgt at investere i nye 

halmfyr. I de fleste tilfælde kan de i stedet anskaffe alternativer til halmfyr som 

flisfyr, pilefyr, varmepumper, energioptimering ol., som er forbundet med en 

moderat meromkostning. I særlige tilfælde vil der dog ikke være 

konkurrencedygtige alternativer til halmfyr, og bedriften vil derfor blive pålagt en 

forholdsvis stor meromkostning til en filterløsning 

 

Landmænd og ejere af landejendomme har mulighed for at søge tilskud til 

omstilling til alternative varmekilder eller udskiftning til nyt halmfyr, samt andre 

energiforbedringstiltag via Bygningspuljen og Erhvervspuljen under Energi-, 

Forsynings og Klimaministeriet.  

 

Virksomheder, som sælger og producerer halmfyr, vurderes generelt at kunne øge 

deres indtjening fra andre varmeløsninger som følge af dispensationens ophør.  
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Ikrafttrædelse 

Det forventes, at den nye brændeovnsbekendtgørelse træder i kraft den 14. februar 

2022. 

 
 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Marianne Lykke Sørensen 

Tlf: +45 24 90 60 95  

malso@mst.dk 
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