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Kære Simon Aggesen og Jan E. Jørgensen 
 
Tak for jeres brev den 10. december 2020 om en strategi for ren luft i 
Frederiksberg.  
 
Jeg deler jeres bekymring over luftforureningens konsekvenserne for 
folkesundheden. Tusindvis af danskere bliver alvorligt syge og dør for tidligt på 
grund af luftforurening fra både danske kilder og fra udlandet. 
 
Som jer har jeg høje ambitioner for at give renere luft til danskerne, ikke mindst i 
de store byer, og der er ingen tvivl om, at hvis vi skal indfri de gode hensigter står 
vi stærkere, hvis vi kan løfte sammen. Også fordi luftforurening går på tværs af 
kommune- og landegrænser, som I beskriver. 
 
Skærpede miljøzoner er en del af regeringens forståelsespapir Retfærdig retning 
for Danmark sammen med Radikale Venstre, SF og Enhedslisten. I forhold til 
forureningen fra de ældste dieselpersonbiler blev der med aftale den 4. december 
2020 om Grøn omstilling af vejtransporten prioriteret en ny pulje på 100 mio. kr. 
til en forhøjet skrotningspræmie til gamle dieselbiler fra før 2006 uden 
partikelfilter. Hermed vil vi i udgangen af 2021, hvis hele puljen anvendes, have 
udfaset ca. 1/3 af den resterende bestand af de ældste dieselpersonbiler. Det er 
værd at nævne, at jeg ligeledes sammen med transportministeren har indgået 
klimasamarbejdsaftale med Københavns Kommune, om at se på mulighederne for 
forsøgsordning med nulemissionszoner. 
 
Jeg takker også for jeres tanker og ideer til, hvordan I og andre kommuner endnu 
mere effektivt kan reducere partikeludledningen fra brændefyring, det er også et 
spørgsmål som jeg selv er optaget af. Med ejerskifteordningen, der blev vedtaget 
med et bredt flertal i folketinget den 3. december 2020, er der taget et vigtigt 
skridt mod renere luft, selvom ordningen er et første skridt. Formålet er at øge 
udskiftningen af de ældste og mest forurenende brændeovne. Ejerskifteordningen 
bygger oven på de partikelkrav til nye brændeovne, der har været gældende siden 
2008 og den gennemførte skrotningsordning for gamle brændeovne i 2019-2020.  
 
Den eksisterende regulering giver kommuner mulighed for at indføre 
fyringsbegrænsninger i afgrænsede områder via en forskrift. Jeg kan kun bakke op 
om, at I som kommune udnytter de muligheder til at begrænse brændefyring, der 
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allerede er hjemmel til, og afsøger mulighederne for, hvad en forskrift kan 
anvendes til.  
 
Jeg har en forhåbning til potentialet ved filterløsninger til brændeovne om end, vi 
endnu ikke ved nok om den blivende effekt. Vi skal arbejde på at få testet og 
afprøvet filterløsninger. 
 
Afslutningsvist vil jeg benytte lejligheden til endnu engang at takke for jeres 
tilsendte strategi og input, som jeg vil tage med i det videre arbejde og ønske jer et 
godt nytår. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Lea Wermelin 
 


