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Den 6. februar 2019 

 

Til brugere af Luftvejledningen (nr. 2 2001) 
   
  
 

Invitation til workshop om revision af Luftvejledningen 
 
Miljøstyrelsen har igangsat arbejdet med revision af vejledning nr. 2 2001 
Luftvejledningen – Begrænsning af luftforurening fra virksomheder. 
 
Siden den nuværende luftvejledning udkom i 2001, er der udgivet en række 
supplementer til vejledningen, og Miljøstyrelsens referencelaboratorium har 
udarbejdet en række rapporter om emissioner til luften. 
 
Formålet med revisionen er at opdatere vejledningen med ny viden og praksis, at 
supplere med nye emner, og at understøtte sammenhæng mellem 
Luftvejledningen og B-værdivejledningen. 
 
I den forbindelse vil Miljøstyrelsen gerne invitere jer som brugere af 
luftvejledningen til en aktiv workshop. 
 

Mandag den 8. april 2019, kl. 9.30-15.15 
hos 

Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø 
 

Formålet med workshoppen er at få jeres ideer og forslag til, hvor luftvejledningen 
bør suppleres, ændres og ajourføres. Jeres bidrag er vigtige i Miljøstyrelsens videre 
arbejde med at udarbejde en opdateret og mere brugervenlig luftvejledning.  
 
Dagen er bygget op om fem forskellige workshopemner, hvor du kan deltage i to. 
Ved tilmelding tager du på forhånd stilling til, hvilke workshops du ønsker at 
deltage i, så dagen kan planlægges bedst muligt. Herudover bliver der mulighed 
for at aflevere individuelle skriftlige input til de tre workshopemner, du ikke 
deltager i. 
 
Tilmelding 
Tilmelding skal ske senest fredag den 22. marts 2019 til annje@mst.dk på 
vedlagte tilmeldingsblanket 
 
Ved tilmelding bedes du oplyse navn, organisation, e-mailadresse samt de to 
workshopemner, du ønsker at deltage i. Desuden bedes du oplyse en 3. prioritet 
for workshopemne, hvis en af dine workshop-ønsker ikke kan opfyldes.  
 
Tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet. 
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Program 
kl.  9.30-10.00 Indskrivning og kaffe/te og morgenbrød 
 
kl. 10.00-10.10 Velkomst v/ Ulla Ringbæk, Miljøstyrelsen 
 
kl. 10.10-10.20 Orientering om Miljøstyrelsens MUDP-program1 v/ MUDP-

sekretariatet 
 
kl. 10.20-10.40 Orientering om revisionen af luftvejledningen v/ Anne 

Jensen, Miljøstyrelsen 
 
kl. 10.40-10.45 Fordeling i grupper 
 
kl. 10.45-12.30 Workshop 1. runde (gruppedrøftelser) 
 
kl. 12.30-13.15 Frokost 
 
kl. 13.15-15.00 Workshop 2. runde (gruppedrøftelser) 
 
kl. 15.00-15.15 Afrunding og tak for i dag v/ Anne Jensen, Miljøstyrelsen. 
 
 
Workshoppen omhandler nedenstående fem emner. Den enkelte workshopgruppe 
vælger selv, hvilke spørgsmål den vil drøfte inden for emnet. Spørgsmålene i 
kursiv er alene tænkt som inspiration til drøftelserne. 
 

1. Emissionsgrænseværdier og massestrømsgrænser 
(Er der emissionsgrænseværdier og massestrømsgrænser, som bør 
skærpes eller lempes? Bør luftvejledningens emissionsgrænseværdier 
skærpes, hvis der er BAT-AELer i BREFer der er meget lavere end i 
Luftvejledningen?) 

2. B-værdier og OML-beregninger 
(Er formlerne til beregning af Br og Bl fortsat relevante? Hvilke 
meteorologidata bør der fremover anvendes i OML-beregninger? Bør 
stoffer med langtidsskadevirkning på sundheden vurderes, som 
årsmiddelværdier i stedet for maks. månedlig 99 % fraktiler?) 

3. Egenkontrol 
(Hvilke behov er der for uddybende tekst om egenkontrol? Er der fortsat 
behov for stikprøvekontrol? Er der alternativer til den klassiske 
præstationskontrol? Er der stoffer, som burde vurderes ud fra årlig 
udledt mængde? Er kontrolperioden på 1 måned for AMS-kontrol for 
lang?) 

4. Regulering af diffuse emissioner og emissioner fra tanke og 
siloer 
(I dag omfatter luftvejledningen ikke diffuse emissioner. Er der behov og 
ønske om vejledning om diffuse emissioner, og for hvilke stoffer, og 

                                                             
1 Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram 
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hvordan? Er kapitel 7 om tanke og siloer fyldestgørende, og hvordan kan 
det gøres bedre?) 

5. Behov for digitalisering 
(Luftvejledningen bliver web-baseret á la godkendelsesvejledningen. Er 
der herudover ønsker om eller behov for digitalisering af dele af 
vejledningen? Er der behov for direkte link mellem Luftvejledningen og 
B-værdivejledningen?) 

 
Til hver workshop vil der være tilknyttet en eller to personer fra Miljøstyrelsens 
projektgruppe om revision af luftvejledningen, som vil sørge for, at 
workshopgruppernes ideer og input bliver noteret til brug for Miljøstyrelsens 
videre arbejde med revisionen. 
 
 
Eventuel afbud til workshoppen bedes meddelt undertegnede. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Anne Jensen 
+45 22 35 11 95 
annje@mst.dk 
 


