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Høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse
(Begrænsning af partikelforurening fra mindre fyringsanlæg til fast brændsel ved
ejerskifte af fast ejendom)
Dansk Skovforening sender hermed sine kommentarer til høringen på lovforslaget.
Lovforslagets indhold overordnet set
Vi finder det positivt, at der arbejdes for at mindske partikelforureningen i Danmark, og
anerkender at udskiftning af udslidte brændeovne er et af flere farbare spor.
Dansk Skovforening tilslutter sig ministeriets hensigt med lovforslaget om at begrænse
partikelforureningen fra brændeovne ved at indføre et krav om udskiftning eller nedlæggelse af
brændeovne i forbindelse med ejerskifte, såfremt den eksisterende brændeovn er produceret før
den 1. januar 2003. Vi ser dog gerne, at der gives kompensation.
Det bør overvejes om der kan laves en model med lempeligere krav til eksempelvis sommerhuse,
der har varmepumpe eller anden supplerende opvarmning, hvor brændeovnen ikke er den
primære varmekilde, så de ikke tvinges til at skifte brændeovn ved ejerskifte.
Lovforslagets implementering
Den specifikke implementering af reglerne sker via bekendtgørelse, baseret på en meget generel
lovhjemmel, der bemyndiger ministeren. Ud fra det beskrevne er der i vores optik ikke meget, der
afskærer ministeren fra yderligere ændringer og stramninger uden at skulle inddrage Folketinget i
fremtiden. Det mener vi er bekymrende, da formuleringen i bemærkningerne tyder på potentielle
kommende stramninger. Her kan nævnes (Dansk Skovforenings fremhævninger):


”De af lovforslaget udmøntede regler kan skærpes for yderligere at øge udskiftningen af
fyringsanlæg, hvis det vurderes nødvendigt…” (side 4).
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”Konkret foreslås bemyndigelsen i første omgang at blive udnyttet til at fastsætte krav om
udskiftning af brændeovne og pejseindsatse, som er produceret før den 1. januar 2003”
(side 10).
”Andre typer af fyringsanlæg, såsom brændekedler, pillefyr, halmfyr, mv. vil således ikke
blive omfattet af udskiftningskravet i den første udmøntning af bemyndigelsen” (side 10).
”Bemyndigelsen rummer mulighed for dels at skærpe det fastsatte alderskrav eller
alternativt at fastsætte et partikeludledningskrav, dels at fastsætte krav om udskiftning af
andre typer af fyringsanlæg, hvis det vurderes miljø- eller sundhedsmæssigt nødvendigt…”
(side 12).

For huse på landet vil særligt punkt 3 være stærkt problematisk og Dansk Skovforening opfordrer
derfor til at lovforslaget bliver mere tydeligt, så der ikke er givet carte blanche til stramninger uden
yderligere behandling i Folketinget.
Udvidelse af skrotningspræmieordningen
Der er på nuværende tidspunkt et skrotningspræmieordning på brændeovne ældre end 1995.
Denne ordning kunne udvides med brændeovne op til 2003, og dermed understøtte en frivillig
udskiftningen til mere miljørigtige brændeovne.
Med venlig hilsen
Ditte Galsgård
Dansk Skovforening
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