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Vedrørende 2. supplement til Luftvejledningen om udsættelse af dato-
en til 1. juli 2006 for ikrafttrædelse af grænseværdien for formaldehyd 
for nye gasmotorer.  
 
I Luftvejledningen1 er der fastsat en emissionsgrænseværdi for formaldehyd for nye 
gasmotorer, som skulle være trådt i kraft fra den 1. juli 2003. I brev af 30. septem-
ber 2003 udsatte Miljøstyrelsen fristen for overholdelse af grænseværdien. Fristen 
for overholdelse af grænseværdien blev udsat til den 1. juli 2006, idet det var forud-
sat, at det beskrevne og igangsatte projekt om katalytisk reduktion af formaldehyd, 
jf. 2. supplement til Luftvejledningen2, ville være afsluttet inden denne dato. 
 
Projektet er dog blevet forsinket. Status for projektet på nuværende tidspunkt er, at 
DGC (Dansk Gasteknisk Center) er i gang med at udarbejde et udkast til den ende-
lige tekniske rapport om projektet. Udkastet forventes sendt til kommentering hos 
deltagerne i projektet i juli måned.  
 
Når Miljøstyrelsen modtager den endelige tekniske rapport samt oplysninger om de 
økonomiske betragtninger om de testede katalysatorer, vil Miljøstyrelsen i samar-
bejde med Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme, Dansk Fjernvarme og For-
eningen Danske Kraftvarmeværker tage stilling til hvilken emissionsgrænseværdi, 
der skal gælde for naturgasfyrede gasmotorer samt om hvornår emissionsgrænse-
værdien skal træde i kraft. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Erik Thomsen                               /                         Vibeke Vestergaard 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Se afsnit 6.2.2 i vejledning nr. 2/2001. 
2 Se 2. supplement til Luftvejledningen på www.ref-lab.dk 
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Følgende er underrettet med en kopi af dette brev: 
 
Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme 
Islands Brygge 26 
Postboks 1854 
2300 København S 
 
Dansk Fjernvarme 
Fjernvarmens hus 
Galgebjergvej 44 
6000 Kolding 
 
Foreningen Danske Kraftvarmeværker 
Dyrupgårdvænget 77 
Dyrup 
5250 Odense SV 
 
DGC 
Dr. Neergaards Vej 5B 
2570 Hørsholm 
 
Referencelaboratoriet for målinger af emissioner til luften 
Alle amter og kommuner 
 
 
 

 2 


