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Spørgsm ål
Miljøstyrelsen har pr. e-m ail d en 29. m aj 2017 anm od et DCE om bid rag til Miljø- og fød evareministerens besvarelse af samråd sspørgsm ål 17-20245 af 8. Maj 2017 fra Transport-, Bygnings- og Boligud valget stilles af MF Christian Rabjerg Madsen (S): ”Ministeren bed es red egøre for, hvilken
effekt d et har på luftkvaliteten i Danm ark og d erm ed også d anskernes sund hed , når d er snyd es
m ed lastbilers N Ox-rensningssystem , som d et bland t and et er beskrevet i artiklen ”Farlig snyd
m ed lastbilud stødning”, bragt d en 26. april 2017 på w w w .jylland s-posten.d k.”
DCE’s bid rag til besvarelse af spørgsm ålet:
Baggrund
Ved en kontrolaktion gennemført i Sønd erjylland tæt ved d en tyske grænse af Rigspolitiets Tun gvognscenter kontrollerede m an SCR-katalysatorerne på d e lastvogne, som kørte ind i Danmark.
SCR-katalysatorer fjerner norm alt ca. 90 % af N O x i ud stød ningen fra lastbilen (N O x er gasform ig
luftforurening og består af sum m en af kvælstofmonooxid (N O) og kvælstofd ioxid (N O 2)). Kontrollen viste, at i 25 procent af lastbilerne var SCR-katalysatorerne slået fra. SCR-katalysatorerne kræver tilsætningsstoffer for at fungere. N orm alt vil en lastbil, som ikke er påfyld t tilsætningsstoffer til
SCR-katalysatoren, kun kunne køre ved ned sat hastighed , ford i softw are i lastbilen kon trollerer, at
tanken for tilsætningsstoffer er påfyld t. Lastbiler m ed SCR-katalysatoren slået fra havd e fået installeret et softw are, d er fortæller at påfyldning af tilsætningsstoffer er foretaget. Derved sparer
vognm and en ud giften til tilsætningsstoffer som er ca. 7 øre per km (svarend e til om kring 20.000 kr
per lastvogn per år, id et en lastvogn typisk kører ca. 300.000 km per år). I stikprøver foretaget i
N orge og Tyskland har m an tilsvarend e fund et, at hhv. 70 % og 20 % af lastbilerne havd e SCRkatalysatorerne slået fra.
Betyd ningen for Danm ark
DCE følger nøje ud viklingen i luftkvalitet i Danmark via Delprogram for luft und er N OVAN A
(http:/ / dce2.au.d k/ pub/ SR201.pd f). Det sker ved m ålinger af luftkvalitet i båd e by- og land områd er. Den nævnte form for snyd ænd rer såled es ikke ved vurd ering af d en nuværend e luftkvalitet. Derim od har d ette snyd d en betydning, at luftforureningen ikke er aftaget i d et om fang , vi
havd e forventet. Det betyd er, at en række helbred seffekter i befolkningen kunne have været un d gået, såfrem t disse lastbiler havd e kørt m ed SCR-katalysatorerne slået til.
SCR-katalysatorerne er lovkrav i henhold til EU’s regulering af ud led ninger fra vejtrafik. På eur opæisk plan stam m er ca. 20 % af helbred seffekterne fra luftforureningen fra vejtrafikken (Brand t et
al., 2017). H vis m an antager, at alle SCR-katalysatorer på lastbiler bliver slået fra, så vil d en sam led e ud led ning fra tungtrafikken i Danm ark stige m ed 130 %, og d en sam led e ud led ning fra vejtr afikken vil stige med 34 %. H vis m an antager, at 25 % af lastbilerne har SCR-katalysatoren slået fra,
som m an fandt i Rigspolitiets kontrolaktion, betyder d ette snyd , at m an får 9 % forøgelse af luftforureningen fra vejtrafikken i forhold til, hvis lovkrav om anvend else af SCR-katalysatorer er
overhold t.
På Europæisk plan d ør ca. 500.000 m ennesker for tid ligt hvert år som følge af luftfo rurening, m ens
tallet for Danmark er beregnet til ca. 4000 for tid lige d ød sfald per år (Brand t et al., 2017). Forestiller
m an sig, at 25 % af lastbilerne i hele Europa snyd er m ed SCR-katalysatorerne, så vil d ette snyd
betyd e ca. 7.500 for tid lige d ød sfald i Europa; d ød sfald som kunne være ud gået, hvis d er ikke blev
snyd t. For Danm ark er der tale om 70 for tid lige død sfald om året, som tilsvarend e kunne være
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und gået ud en snyd . H vis d er kun snydes m ed SCR-katalysatorerne i Danm ark vil tallet være langt
m ind re.
Det skal understreges, at d ette er overslagsberegninger baseret på tidligere stud ier af bid raget fra
d e forskellige em issionssektorers bid rag til helbred seffekter i Europa og Danm ark. Mere præcise
estim ater kræver en ny beregning for d ette specifikke problem .
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