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Danskerne kan nu få 4.000 kr. skattefrit, hvis de skrotter den gamle forurenende 
brændekedel! Og så skal partikelfiltre til brændeovne og -kedler afprøves. Miljøminister 
Troels Lund Poulsen (V) er klar med en ny pakke af tiltag mod partikelforurening i 
Danmark. 
Miljøministeren har i dag sendt et forslag om en skrotningsordning for gamle forurenende 
brændekedler i høring. Forslaget indebærer, at man fra d. 1. juli 2008 kan få 4.000 kr. 
skattefrit, hvis man skrotter sin gamle kedel og i stedet går over til mere miljøvenlig 
boligopvarmning. I alt er der fundet 22 millioner kroner til skrotningsordningen. 
"Jeg har med den nye brændeovnsbekendtgørelse gennemført skærpede miljøkrav til nye 
brændeovne og brændekedler. Nu er turen kommet til de anlæg, der allerede står ude i de 
danske hjem. Med den nye ordning vil jeg gerne sætte turbo på udfasningen af de mest 
forurenende kedler" siger miljøminister Troels Lund Poulsen (V). 
Initiativet er del af en samlet pakke mod brænderøgen. I denne uge har miljøministeren 
også iværksat et storstilet demonstrationsforsøg, hvor filtre og andre mulige løsninger skal 
afprøves i praksis under danske forhold. Projektet gennemføres i samarbejde med tre 
førende danske vidensinstitutioner på området og resultaterne forventes klar i løbet af 
2009.   
"Filtrene bliver jævnligt udråbt til at være løsningen på brænderøgsforureningen. Desværre 
er der indtil videre tale om fremtidsmusik, da filtrene endnu ikke er færdigudviklede. 
Enkelte producenter er langt fremme med teknologien, men der er stadig en række 
uafklarede spørgsmål, som skal besvares, inden vi fra myndighedernes side er klar til at 
blåstemple filtrene som en brugbar løsning. Det er de spørgsmål, som jeg gerne vil have 
svar på med det demonstrationsforsøg, som jeg netop har igangsat. Og så tror jeg, at 
demonstrationsforsøget kan være med til at sætte skub i udviklingen af smarte løsninger", 
siger miljøminister Troels Lund Poulsen (V). 
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Fakta om skrotningsordningen for brændekedler 
Ordningen er foreløbigt et forslag, der er sendt i offentlig høring. Ordningen forventes at 
kunne træde i kraft 1. juli 2008. 
Der kan ydes et tilskud på op til 4.000 kr. pr. kedel efter ansøgning på følgende 
betingelser: 

• Den gamle brændekedel skal være fra før 1980 eller af gennemforbrændingstypen. 
• Den gamle brændekedel skal nedtages og bortskaffes. Hvis bortskaffelse ikke er mulig skal 

brændekedlen gøres permanent uanvendelig.  
• Skorstenen skal afmeldes eller der skal tilsluttes et andet lovligt fyringsanlæg. 
• Den gamle brændekedel skal være lovligt tilsluttet i et énfamiliehus, tofamilehus eller et 

rækkehus. 

Regeringen og Dansk Folkeparti har afsat i alt 22 mio. kr. til ordningen for perioden 2008-
2009. Et forsigtigt skøn er, at ordningen vil reducere partikeludslippet med 1.800 tons, 
hvilket svarer til en velfærdsøkonomisk besparelse på ca. 330 mio. kr. Brændekedlerne 
udgør ca. 8% antalsmæssigt, men står for ca. 30% af partikelforureningen fra 
brændefyring. 
Fakta om demonstrationsforsøget 
Demonstrationsforsøget er igangsat den 5. maj. Forsøget gennemføres med et samlet 
budget på 2,2 mio. kr. i samarbejde med Force Technology, Teknologisk Institut og 
Danmarks Miljøundersøgelser. 
Først vil der blive indkaldt teknologier, som kan eftermonters på brændeovne og -kedler og 
nedbringe forureningen. De mest lovende teknologier vil blive afprøvet i laboratoriet under 
kontrollerede forhold. De teknologier, der klarer sig bedst i laboratorieforsøgene, vil i 
fyringssæsonen 2008/09 blive monteret på ovne og kedler i et eller flere danske 
beboelsesområder. 
Demonstrationsforsøget vil afklare teknologiernes effektivitet mht. at nedbringe udslippet 
af de vigtigste forurenende stoffer i brænderøgen. Derudover vil forsøget afklare evt. 
problemer med montering, drift og vedligeholdelse af filtrene. 
Resultaterne forventes at ligge klar i løbet af 2009. 
Andre tiltag mod brænderøgen 
Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti iværksat den mest ambitiøse indsats 



nogensinde for at nedbringe forureningen fra brændefyring. Indsatsen omfatter bl.a.: 
  Landsdækkende informationskampagner om korrekt fyring (se www.fyrfornuftigt.dk) 

• Udvidelse af kommunernes beføjelser til at skride ind overfor forurening af brændefyring. 
• Emissionskrav til brændeovne og -kedler (træder i kraft den 1. juni 2008).   
• Et storstilet demonstrationsforsøg med filtre og andre mulig løsninger på 

brænderøgsforureningen (2008-2009).    
• Skrotningsordning for gamle brændekedler (forventes at træde i kraft den 1. juli 2008).   
• Økonomisk støtte til udvikling og afprøvning af renere brændefyringsteknologier (2008-

2009).  
• Partnerskab for miljøvenlig brændefyring (2008-2009). 
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