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Miljøscreening af bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra 
fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW 
 

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW 

(brændeovnsbekendtgørelsen) er sendt i offentlig høring med følgende væsentlige ændringer: 

1. Præcisering af flere af definitionerne, 

2. Brændekomfurer og historiske ovne skal ikke overholde grænseværdierne under visse betingelser, 

3. Anvendelsesområdet indskrænkes, så det kun er, når fyringsanlægget skal installeres, at det skal 

have en prøvningsattest, 

4. Reglerne om aftrækshøjde præciseres, 

5. Petroleumskoks må fra 1. januar 2019 ikke længere anvendes til privat opvarmning, 

6. Der indsættes et nyt kapitel (kapitel 6) om regulering af halmfyr i landzone, samt nye bilag 3 og 4, 

der relaterer sig til disse regler, 

7. Strafbestemmelserne præciseres og indskrænkes, så det ikke længere er muligt at idømme 

fængselsstraf for overtrædelse af bekendtgørelsen, og endelig 

8. Nye overgangsbestemmelser for regulering af luftemissioner fra halmfyr. 

 

Der henvises desuden til høringsportalen: Link til høring af brændeovnsbekendtgørelse, hvor udkast 

til ny bekendtgørelse og høringsbrev kan findes. Ændringerne i bekendtgørelsen er nærmere beskrevet 

i høringsbrevet.  

  

Miljøvurderingsloven 

Det følger af § 8, stk. 1, nr. 1 og 2, i miljøvurderingsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 

af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), at der bl.a. skal 

gennemføres en miljøvurdering, når en myndighed udarbejder en plan eller et program, eller foretager 

ændringer deri, hvis planen eller programmet tilvejebringes inden for energisektoren og fastlægger 

rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter omfattet af lovens bilag 1 og 2, eller hvis planen 

vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på et internationalt naturbeskyttelsesområde under 

hensyntagen til områdets bevaringsmålsætninger. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at 

bekendtgørelsen med den foreslåede ændring blandt andet fastlægger rammer for de projekter, som er 

omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 3, litra a, som omfatter industrianlæg til fremstilling 

af elektricitet, damp og varmt vand, som ikke er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1.     

 

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at den planlagte ændring af brændeovnsbekendtgørelsen, må 

betragtes som en ændring af planen, som i udgangspunktet er omfattet af kravet om miljøvurdering. 

Kravet om miljøvurdering gælder dog kun, hvis planen kan forventes at få væsentlig indvirkning på 

miljøet, jf. miljøvurderingslovens § 8, stk. 2, nr. 2, Til brug for denne vurdering (screening) skal der 
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tages hensyn til kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 3, det vil sige planens karakteristika og 

kendetegn ved indvirkning og det område, der kan blive berørt, jf. miljøvurderingslovens § 10.  

 

Screening 

Miljøstyrelsen har foretaget en vurdering af, om ændringen af brændeovnsbekendtgørelsen udgør en 

ændring, der ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Til brug for vurderingen er der 

taget udgangspunkt i kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 3, som omhandlet i 

miljøvurderingslovens § 10.  

 

Ved en gennemgang af kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 3 er det Miljøstyrelsens vurdering, at 

ændringerne af brændeovnsbekendtgørelsen ikke må antages at kunne få væsentlig indvirkning på 

miljøet. Dette begrundes især i de begrænsede antal fyringsanlæg, der er omfattet af ændringerne, der 

har betydning for planer og projekter: For halmfyr drejer det sig om forventet 200 halmfyr pr. år, der 

får skærpet reguleringen sammenlignet med den nuværende regulering, men som kun i begrænset 

omfang får reguleret støvemissionen. Fra 1. januar 2022 vil nye halmfyr dog skulle overholde samme 

emissionsgrænseværdi som brændekedler.  

 

Nedenfor gennemgås baggrunden og vurderingen for denne konklusion. 

 

 (1) Planernes karakteristika, idet der navnlig tages hensyn til: 

- i hvilket omfang planen eller programmet kan danne grundlag for projekter og andre aktiviteter 

med hensyn til beliggenhed, art, størrelse og driftsbetingelser eller ved tildeling af midler: 

Ændringerne af brændeovnsbekendtgørelsen har på et enkelt punkt betydning for projekter og andre 

aktiviteter med hensyn til beliggenhed, art, størrelse og driftsbetingelser eller ved tildeling af midler. 

Det drejer sig om reguleringen af halmfyr, hvor der i bekendtgørelsen skelnes mellem reguleringen af 

halmfyr, der etableres i byzone og halmfyr, der ønskes etableret i landzone. Halmfyr i byzone skal 

forventeligt have etableret renseforanstaltninger for at kunne overholde bekendtgørelsens 

grænseværdier for partikler, og vil derfor være dyrere at etablere og drive end halmfyr i landzone, som 

er undtaget partikelkravet indtil 2022. De nye regler kan derfor få betydning for, hvor halmfyr 

fremover etableres. Det skal dog tilføjes, at der allerede i dag kun etableres ganske få halmfyr i byzone, 

og at disse halmfyr også i dag kan få påbud om at etablere rensning, hvis de kommunale 

miljømyndigheder vurderer, at der er tale om væsentlig forurening. 

 

- i hvilket omfang planen har indflydelse på andre planer, herunder også planer, som indgår i et 

hierarki: 

Ændringerne af brændeovnsbekendtgørelsen har ikke i sig selv en betydning for andre planer, 

herunder planer som indgår i et hierarki. 

 

- planens eller programmets relevant for integreringen af miljøhensyn, specielt med henblik på af 

fremme bæredygtig udvikling: 

Ændringerne af brændeovnsbekendtgørelsen, og brændeovnsbekendtgørelsen generelt, medvirker 

samlet set til integrering af miljøhensyn ved produktion, salg og installation af fyringsanlæg til fast 

brændsel, herunder med henblik på fremme af bæredygtig udvikling. Øget anvendelse af biomasse 

indgår i omstillingen af energisektoren og opnåelse af 2050-målet om helt at have udfaset fossile 

brændsler. Kravene i brændeovnsbekendtgørelsen, herunder de foreslåede ændringer, sikrer, at 

afbrændingen af biomasse sker med reduceret udslip af emissioner til omgivelserne. 

 

- miljøproblemer af relevans for planen eller programmet: 

Miljøstyrelsen har foretaget en screening og vurderer i forhold til den samlede effekt på miljøet, at de 

foreslåede ændringer i bekendtgørelsen ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet, men 
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derimod samlet set en mindre positiv betydning. Den gældende bekendtgørelse har grundlæggende en 

positiv virkning på miljøet ved at den medvirker til, at den løbende udskiftning af gamle fyringsanlæg 

sker til nye anlæg med lavere emissioner. Ændringerne i bekendtgørelsen påvirker kun denne effekt i 

mindre omfang, hvilket der er redegjort nedenfor. 

 

Der indsættes et nyt kapitel (kapitel 6) om regulering af halmfyr i landzone, samt nye bilag 3 og 4, der 

relaterer sig til disse regler. Der indføres derudover nye overgangsbestemmelser for halmfyr. 

 

Halmfyr i byzone skal opfylde samme grænseværdier som andre brændekedler fra 26. januar 2018. 

Miljøgevinsten ved dette er dog formentlig begrænset, da det forventes, at meget få anlæg som hidtil 

vil blive stillet op i byzone.  

 

Halmfyr i landzone skal fra oktober 2018, efter udløbet af overgangsbestemmelsen, opfylde 

grænseværdier for OGC (flygtige organiske forbindelser) og CO (kulilte). I dag er der ingen 

grænseværdier for halmfyr i landzone. Allerede fra pr. 26. januar 2018 vil der være mindre 

miljøgevinster, når der opstilles nye halmfyr i landzone, hvis anlægget erstatter et gammelt halmfyr: 1) 

krav om iltstyring, hvilket er med til at sikre en god forbrænding 2) der skal ved installation foretages 

en vurdering af om der er tilstrækkelig skorstenshøjde ift. at undgå røggener hos naboer og nedsætte 

den direkte udsættelse for partikler 3) der indføres krav om cyklon (grov renseforanstaltning for 

partikler) for nye halmfyr over 500 kW. 

 

Halmfyr i landzone skal først opfylde grænseværdien for partikler i 2022, hvilket betyder, at 

partikelemissionerne fra halmfyr i landzone er uændret i forhold til dagens situation, og at 

miljøtilstanden forbedres fra 2022, når partikelkravet gælder for alle nye halmfyr, også dem der 

opstilles i landzone.  

 

Miljøstyrelsen skal anføre, at hvis ændringen sammenlignes med den regulering af halmfyr, der er 

indeholdt i den gældende brændeovnsbekendtgørelse (bkg. nr. 1461), hvor halmfyr i alle tilfælde efter 

den 26. januar 2018 er omfattet af samme grænseværdier, som gælder for brændekedler, vil 

ændringen have en vis negativ effekt på miljøet, idet de forventede i alt ca. 800 ny-opstillede halmfyr i 

perioden 2018-2021 ikke vil få væsentligt reducerede partikelemissioner. De 800 potentielt udskiftede 

halmfyr udgør dog kun ca. 10 % af den samlede population af halmfyr, som over tid vil blive udskiftet 

til nye modeller. 

 

Som nævnt ovenfor er der dog ikke tale en forværring af dagens miljøtilstand, da ingen af de ca. 7.000 

nuværende halmfyr i Danmark hidtil har skullet overholde emissionsgrænseværdierne i 

brændeovnsbekendtgørelsen. 

 

- planens eller programmets relevans for gennemførelsen af anden miljølovgivning (f.eks. planer i 

forbindelse med affaldshåndtering eller vandbeskyttelse): 

Ændringerne af brændeovnsbekendtgørelsen har ikke i sig selv direkte relevans for anden 

miljølovgivning.  

 

(2) Kendetegn ved indvirkningen og det område, som kan blive berørt, idet der navnlig 

tages hensyn til: 

- indvirkningens sandsynlighed, varighed, hyppighed og reversibilitet: 

Ændringerne af brændeovnsbekendtgørelsen er målrettet forskellige typer fyringsanlæg, og har derfor 

en relativ velafgrænset effekt på miljøet, både i forhold til sandsynlighed, varighed og hyppighed. 

Miljøkrav i bekendtgørelsen gælder for nye fyringsanlæg der tilsluttes, og der er således ikke mulighed 

for efterfølgende at stille supplerende miljøkrav til disse anlæg i brændeovnsbekendtgørelsen. 
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Bekendtgørelsen er dog ikke til hinder for, at tilsynsmyndigheden (dvs. kommunen) jf. 

miljøbeskyttelsesloven, kan træffe afgørelse om, at forureningen skal begrænses fra et konkret, 

allerede etableret fyringsanlæg. 

  

- indvirkningens kumulative karakter: 

Ændringerne af brændeovnsbekendtgørelsen har ikke kumulativ karakter. 

 

- indvirkningens grænseoverskridende karakter: 

Samlet set har brændeovnsbekendtgørelsens regler positiv indvirkning på luftkvaliteten. Hvis 

indvirkningen afgrænses til nye halmfyr, vil de enkelte halmfyr ikke have en målbar indflydelse på 

luftkvaliteten i vores nabolande. Hvis man betragter de samlede emissioner fra de i alt 800 halmfyr, 

der opstilles i perioden 2018-2021 (dvs. perioden indtil støvgrænseværdien træder i kraft), vil de have 

en marginal, ikke-målbar indflydelse på luftkvaliteten i vores nabolande, da de halmfyr samlet set 

udgør en meget begrænset del af den samlede bestand af fyringsanlæg i Danmark (over 1 million 

fyringsanlæg).  

 

- faren for menneskers sundhed og miljøet (f.eks. på grund af ulykker): 

Ændringen af brændeovnsbekendtgørelsen udgør ikke en direkte fare for det enkelte menneskes 

sundhed eller for miljøet. Emissioner fra halmfyr bidrager generelt til luftforureningen, se ovenfor for 

beskrivelse af den påvirkning. 

 

-indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (det geografiske område og størrelsen af 

den befolkning, som kan blive berørt): 

Ændringerne af brændeovnsbekendtgørelsen har betydning for nye fyringsanlæg, der installeres efter 

ikrafttrædelsen af bekendtgørelsen. I forhold til brændeovnsbekendtgørelsens samlede positive 

indvirkning på miljø og sundhed vurderes ændringerne dog at være mindre betydende. Den seneste 

opgørelse af antallet af fyringsanlæg under 1 MW i Danmark viste, at der er ca. 1,1 million anlæg. 

Brændeovnsbekendtgørelsen regulerer hovedsagelig opstillingen af nye anlæg, hvilket er ca. 35.000 

om året. Af disse er ca. 200 halmfyr.   

 

- værdien og sårbarheden af det område, som kan blive berørt, som følge af 

- Særlige karakteristiske naturtræk eller kulturarv 

- Overskridelse af miljøkvalitetsnormer eller –grænseværdier og 

- Intensiv arealudnyttelse: 

Ændringerne af brændeovnsbekendtgørelsen har ikke i sig selv en betydning for særligt karakteristiske 

naturtræk. Ændringerne medfører endvidere ikke ændring i mulighederne for at overskride 

miljøkvalitetsnormer eller –grænseværdier eller for intensiv arealudnyttelse. 

 

- indvirkningen på områder eller landskaber, som har en anerkendt beskyttelsesstatus på nationalt 

plan, fællesskabsplan eller internationalt plan: 

Miljøstyrelsen vurderer ikke, at ændringerne i brændeovnsbekendtgørelsen har selvstændig 

indvirkning på områder eller landskaber, som har en anerkendt beskyttelsesstatus på nationalt plan, 

fællesskabsplan eller internationalt plan. 

 

Høring 

I henhold til miljøvurderingslovens § 32 skal den myndighed, der er ansvarlig for tilvejebringelsen af 

planen, høre berørte myndigheder, før der træffes screeningsafgørelse om, at der skal eller ikke skal 

foretages en miljøvurdering. Ifølge bekendtgørelse om berørte myndigheder og om offentliggørelse 

efter lov om miljøvurdering af planer og programmer er de berørte myndigheder Miljøstyrelsen og 
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kommunerne. Miljøstyrelsen har derfor hørt disse myndigheder i perioden fra den 8. december 2017 

til den 21. december 2017. 

 

Miljøstyrelsen har efter endt høring ikke modtaget høringssvar.  

 

Klagevejledning 

4-ugers klagefrist  

Der kan klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet over Miljøstyrelsens afgørelse om, at der ikke skal 

foretages en miljøvurdering (screeningsafgørelsen), for så vidt angår retlige spørgsmål inden 4 uger 

efter screeningsafgørelsens annoncering, det vil sige senest den 2. februar 2018, jf. 

miljøvurderingslovens § 51. 

 

Klageportalen  

Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til Miljøstyrelsen ved anvendelse af digital 

selvbetjening (Klageportalen), jf. miljøvurderingslovens § 52, jf. dog § 21, stk. 2-4 i lov om Miljø- og 

Fødevareklagenævnet. Se mere om, hvordan man klager via Klageportalen på Miljø- og 

Fødevareklagenævnets hjemmeside.  

 

Klageberettiget  

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald. Klageberettiget er endvidere 

landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller 

varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, 

som dokumenterer dens formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. 

miljøvurderingslovens § 50. 

 

 

 

 

 


