Grønne danske byer: Godt udspil men ambitionerne kan hæves

Dansk Miljøteknologi ser positivt på regeringens netop offentliggjorte udspil om grønne byer, som skal
være attraktive med bedre miljø og mindre luftforurening.
På flere områder kan udspillet dog gøres endnu mere ambitiøst:
1. Vi er meget tilfredse med, at kommunerne vil få en mulighed for at sætte ind over for brændeovne,
der er fra før 2008. Det er noget Dansk Miljøteknologi også tidligere har arbejdet for. Det vil være
oplagt at skærpe forslaget yderligere ved også at give kommunerne mulighed for at stille krav om
røggasrensning i de pågældende områder. Med elektrostatiske filtre kan man reducere antallet af
udledte fine og ultrafine partikler fra brændeovne med helt op til 95 %. Dermed vil man kunne
fjerne endnu flere sundhedsskadelige partikler, end der lægges op til i udspillet.
2. Vi foreslår, at arbejdsmaskiner omfattes af lovgivningen om miljøzoner. Arbejdsmaskiner og andre
forurenende maskiner bruges i stort omfang i byerne, men er ikke i dag omfattet af de skærpede
krav i miljøzonerne.
3. Vi foreslår, at der med udspillet åbnes for, at flere danske byer kan beslutte at indføre miljøzoner.
Det er oplagt at gøre det muligt for kommuner med byer på over 25.000 indbyggere (alternativt
40.000 indbyggere) at indføre miljøzoner, hvis kommunalbestyrelsen beslutter det.

Vi ser frem til at følge arbejdet med at etablere et nationalt partnerskab for ren luft. Der er brug for
samarbejde, og vi byder gerne ind med vores erfaringer som sekretariat for den nationale Luftvision, der
siden 2018 har arbejdet på at samle branchen og fremme ren luft teknologier.

Signe Sonne-Holm fra Dansk Miljøteknologi udtaler:
”Der er mange gode initiativer i regeringens udspil, og de er helt nødvendige, for beboerne i danske byer
lever kortere end beboere udenfor. Men på nogle områder er der plads til at gøre udspillet mere ambitiøst.
Det gælder i forhold til brændeovne, hvor der er udviklet effektive teknologier til røggasrensning, og i
forhold til miljøzonerne, hvor vi foreslår, at flere kommuner skal kunne etablere miljøzoner, og at kravene i
zonerne også skal gælde arbejdsmaskiner”.

”Det er meget positivt, at man med udspillet giver kommunerne et større handlerum i forhold til at
reducere luftforureningen. Indtil nu har der manglet de kommunale håndtag, der har kunne gøre det
muligt for kommuner proaktivt at sikre udviklingen af attraktive byområder med bl.a. ren luft, som kan
være med til at tiltrække nye borgere til kommunen”.
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