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Sammenfatning og konklusion 

EU-kommissionen har den 26. oktober 2022 offentliggjort et forslag til nyt luft-
kvalitetsdirektiv til erstatning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiver 
om luftkvaliteten og renere luft i Europa (EU, 2008) og datterdirektivet om 
arsen, cadmium, kviksølv, nikkel og polycykliske aromatiske kulbrinter i luf-
ten (EU, 2004).  

Miljøministeriet har i den forbindelse bedt DCE om at udarbejde en vurdering 
af de økonomiske konsekvenser, som forslaget til nyt luftkvalitetsdirektiv for-
ventes at få. Der er taget udgangspunkt i, at Delprogram for luft under NO-
VANA skal justeres, så programmet kan opfylde de nye krav i forslaget.  

De væsentligste ændringer som forslaget til nyt luftkvalitetsdirektiv vil give 
for Delprogram for luft under NOVANA, ligger i forbindelse med følgende: 

• Øgede krav til antallet af målinger. Dette krav kommer som følge af ned-
sættelse af tærskler, som anvendes til minimumsdimensionering af måle-
programmet. Det skyldes også ændring i betingelserne for indikative må-
linger; som øger omfanget af målinger.  

• Krav om opbygning af to supersites i Danmark. Det ene skal være i bybag-
grund og det andet i landbaggrund. Der skal måles langt flere luftforure-
ningsparametre på disse to supersites end der gøres i dag på de to statio-
ner, som skal udvides til egentlige supersites. Endvidere skal der inddra-
ges måling af helt nye luftforureningsparametre.  

• Ændring i krav til information af befolkningen om den aktuelle luftkvalitet 
på timebasis for PM2,5 og PM10, som er en udvidelse til information af be-
folkningen kun for ozon i dag. 

• Obligatoriske krav om måling af ultrafine partikler hvor det er usikkert, 
om det vil komme til at give ændringer i omkostningerne i Danmark. 

• Øgede opgaver for Fagdatacenter for luftkvalitet, herunder at det er blevet 
obligatorisk at gennemføre modelberegninger i forbindelse med overvåg-
ning af luftkvaliteten.  

• Der er også nyt krav om etablering af luftkvalitetsindeks. 

Der er også en lang række mindre ændringer i det nye forslag til luftkvalitets-
direktiv, som det ikke har været muligt at ikke behandle i dette notat grundet 
den korte tidsramme for udarbejdelse af notatet. 

Samlet set vurderes det, at det nye forslag til luftkvalitetsdirektiv vil give 
øgede omkostninger på den årlige drift af Delprogram for luft under NO-
VANA på omkring 4 millioner kroner årligt (2023 priser). Ud over dette skøn-
nes der en årlig øget lønomkostning i størrelsesordenen 1-2 millioner kr. i for-
bindelse med øgede opgaver for Fagdatacenter for luft.  

I forbindelse med opstart af et tilpasset nyt overvågningsprogram vil omkost-
ningerne forventeligt være højere grundet opbygning af nye målestationer, 
indkøring og dokumentation af nye metoder m.m. I opstartsperioden skønnes 
lønudgifterne at ligge på yderligere 0,5-1 millioner kr. som engangsudgift. 
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Ud over ovenstående vil der også være behov for betragtelige investeringer i 
navnlig nye instrumenter på eksisterende målestationer, men det forventes 
også at være nødvendigt at bygge en eller flere nye målestationer. Investe-
ringsbehovet afhænger af hvordan den endelige løsning på kravene tilrette-
lægges. Et groft skøn vil ligge i størrelsesordenen på omkring 9 millioner. 

De angivne omkostninger er angivet i 2023 priser og har taget udgangspunkt 
i, at det nuværende forslag til overvågningsprogrammet for 2023 til 2027 er 
fuldt gennemført.  

Det skal understreges, at tidsrammen for vurdering af ændringerne i økono-
mien har været kort. Vurderingerne præsenteret i dette notat er derfor det 
bedste skøn på det foreliggende grundlag. 
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1 Indledning 

Den 26. oktober 2022 offentligjorde EU-kommissionen sit forslag til et revide-
ret luftkvalitetsdirektiv (EU, 2022). Forslaget til nyt direktiv samler Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv om luftkvaliteten og renere luft i Europa (EU, 
2008) og datterdirektivet om arsen, cadmium, kviksølv, nikkel og polycykli-
ske aromatiske kulbrinter i luften (EU, 2004) til et direktiv, som omfatter alle 
de luftforureningskomponenter, der reguleres via EU.  

Miljøministeriet har den 2. november 2022 anmodet DCE – Nationalt Center 
for Miljø og Energi om at vurdere betydningen af EU’s forslag til nyt luftkva-
litetsdirektiv for Danmarks forpligtelser til overvågning af luftkvaliteten ved 
spørgsmålet: 

”Hvilke omkostninger vil direktivet medføre i forhold til NOVANA og den 
nuværende overvågning?” 

Forslaget til nyt luftkvalitetsdirektiv har en lang række implikationer for den 
danske overvågning af luftkvalitet i Delprogram for luft under NOVANA. 
Som eksempler kan nævnes, at nuværende krav til målinger af luftkvaliteten 
ændres, der er krav om opbygning af supersites, måling af ultrafine partikler 
inkluderes, mere inddragelse af modelberegninger og der stilles større krav 
til dokumentation af kvaliteten af de enkelte EU-landes måleprogrammer.  

DCE og Miljøministeriet er i gang med revidering af måleprogrammet for luft 
under NOVANA for perioden for 2023 til 2027. For denne periode bibeholdes 
den økonomiske ramme for 2023, men der sker en 2% årlig reduktion i den 
økonomiske ramme for 2024-2027. DCE har derfor lavet et forslag til et revi-
deret måleprogram, som indebærer bortfald af en række af de nuværende ak-
tiviteter. Det nye måleprogram for 2023-2027 er endnu ikke fuldt vedtaget, 
men der er enighed mellem Fagkoordinationsgruppen for luft (Miljøministe-
riet) og Fagdatacenter for luft (DCE) om, at implementere DCE’s forslag og 
det forventes, at dette forslag vil blive endeligt vedtaget primo 2023. På den 
baggrund ønsker Miljøministeriet, at dette forslag anvendes som basislinje for 
vurderingen af de ekstra omkostninger, som EU’s forslag til nyt luftkvalitets-
direktiv forventes at have for overvågningen af luftkvalitet under NOVANA. 

De økonomiske rammer for fagdatacenteropgaverne vil ligeledes blive redu-
ceret med 2% i perioden for 2024 til 2027. Den reducerede økonomiske ramme 
tages ligeledes, som basisline for vurdering af konsekvenserne af EU’s forslag 
til nyt luftkvalitetsdirektiv. 

DCE har udelukkende kigget på de ændringer, som det nye forslag til luft-
kvalitetsdirektiv lægger op til. Der er altså ikke tale om en samlet vurdering 
af overvågningsbehovet for alle ændringer i medfør af forslaget til nyt luft-
kvalitetsdirektiv, men kun et skøn over de væsentligste ændringer i overvåg-
ningsbehovet.  

Det skal understreges, at tidsrammen for vurdering af ændringerne i økono-
mien har været kort. Vurderingerne præsenteret i dette notat skal derfor anses 
som det bedste skøn på det foreliggende grundlag inden for tidsrammen, og 
at der må formodes at være stor usikkerhed på dette skøn.    
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I Kapitel 2 gives en kort gennemgang at justeringerne i måleprogrammet for 
2023 til 2027. Kapitel 3 gennemgår konsekvenserne for måleprogrammet af 
det foreslåede luftkvalitetsdirektiv, mens kapitel 4 gennemgår konsekven-
serne for fagdatacenteropgaverne.  
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2 Justeringer af måleprogrammet og fag-
datacenteropgaverne for 2023 til 2027 

Den økonomise ramme for luftmåleprogrammet er uændret for 2023, men 
herefter sker der en 2% årlig reduktion i den økonomiske ramme for 2024-
2027. Der er derfor tale om en årlig ekstra reduktion i rammen på omkring 
315.000 kr., hvilket sammenlagt akkumuleres til en samlet besparelse på pro-
grammet på 3,2 millioner kr. for perioden fra 2023 – 2027. Denne reduktion i 
den økonomiske ramme vil blive implementeret via bortfald i en række af ak-
tiviteterne i måleprogrammet.  

Når justeringerne er fuldt implementeret, vil den økonomiske ramme til må-
leprogrammet være omkring 1,3 millioner kroner mindre end i dag. Det er 
denne økonomiske ramme og de heraf følgende justeringer i måleprogram-
met, som danner basis for vurdering af de økonomiske konsekvenser for må-
leprogrammet i relation til forslaget til nyt luftkvalitetsdirektiv. 

DCE’s Fagdatacenter for luftkvalitet og Miljøstyrelsens Fagkoordinations-
gruppe for luft har drøftet justeringsmulighederne for måleprogrammet og er 
blevet enige om indfasning af nogle nye aktiviteter og bortfald af en række 
andre aktiviteter, herunder nedlukning af tre målestationer sidst i program-
perioden. Tabel 2.1 giver en oversigt over de vedtagne ændringer i program-
met.  

 
Den sidste kolonne i Tabel 2.2 angiver tidspunktet for, hvornår ændringerne 
gennemføres. Den samlede besparelse i 2027 inklusiv de to nye aktiviteter lig-
ger omkring 100.000 kr. lavere end nødvendigt set i forhold til den samlede 
besparelse på måleprogrammet i perioden for 2023-2027. Når man ser på de 
samlede besparelser over programperioden matcher den samlede besparelse 
reduktionen i den økonomiske ramme i perioden for 2023-2027. 

Den økonomiske ramme for opgaverne under Fagdatacenter for luft vil blive 
reduceret på tilsvarende vis som måleprogrammet i perioden fra 2023 til 2027. 
Med den årlige 2%-reduktion i perioden fra 2024 til 2027 vil den økonomiske 
ramme være 0,33 millioner kroner mindre i 2027, og der vil derfor skulle fo-
retages opgavebortfald svarende til dette beløb. Det ligger endnu ikke fast, 
hvilke opgaver som vil bortfalde, men det nuværende program for modelbe-
regninger vil ikke kunne gennemføres med den reducerede økonomi. 

 

Tabel 2.1. Justering af aktiviteter i måleprogrammet i programperioden fra 2023 til 2027. 
Nye Aktiviteter Behov Tidspunkt for justering 
Inklusion af Partikelforskningsprojekt under delprogram for luft Nationalt 01.01.2023 
PM10 på gademålestation i Aalborg EU-direktiv 01.01.2025 
Potentielle reduktioner   
Våddeposition af næringsstoffer og tungmetaller ved Pedersker Nationalt 01.01.2024 
Våddeposition af MSF i Sepstrup Nationalt 01.01.2024 
Luftkoncentrationer af pesticider Nationalt 01.01.2023 
Bybaggrundsmålestation Odense (NO2, NOx, O3) EU-direktiv 01.01.2025 
Gademålestation Odense (NO2, NOx, CO, PM10) EU-direktiv 01.01.2025 
Bybaggrundsmålestation Aalborg (NO2, NOx, O3, PM2,5) EU-direktiv 01.01.2027 
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3 Ændringer i måleprogrammet som følge af 
EU’s forslag til nyt luftkvalitetsdirektiv 

Overvågningen af luftkvalitet i EU’s medlemslande er baseret på, at medlems-
landene opdeler landet i en række zoner, hvor EU’s målsætninger skal gælde 
for hvert af zonerne. Zonerne danner også rammen for, hvordan luftkvalite-
ten skal overvåges. Antallet af indbyggere i en zone danner for eksempel ud-
gangspunkt for de minimumskrav, som luftkvalitetsdirektivet stiller til antal-
let af målinger, der skal gennemføres i hver enkelt zone. Der ændres ikke ved 
krav til zoneinddelingen i det nye forslag til luftkvalitetsdirektiv. DCE’s vur-
dering af konsekvenserne af ændringer i det nye forslag til luftkvalitetsdirek-
tiv tager derfor udgangspunkt i de nuværende tre zoner. Zone 1 dækker Kø-
benhavn og de nærmest omkringliggende kommuner (1,14 millioner indbyg-
gere), Zone 2 dækker Aarhus Kommune (0,35 millioner indbyggere) og Zone 
3 det øvrige Danmark (4,4 millioner kroner). Zone 1 og 2 er defineret som 
agglomerationer, hvilket har betydning for visse af luftforureningskompo-
nenterne.    

3.1 Faste målinger 
Forbedring i luftkvaliteten i Danmark har i løbet af de seneste 10 år været så 
stor, at EU-forpligtelserne til faste målinger af de regulerede luftforurenings-
komponenter er blevet væsentligt reduceret. Den seneste vurdering af luft-
kvaliteten i Danmark i forhold til EU’s nuværende krav i form af de såkaldte 
vurderingstærskler (EU, 2004, 2008) blev foretaget i 2021 med udgangspunkt 
i data fra 2015 til 2019 (Ellermann et al., 2021). Vurderingstærsklerne anven-
des til fastlæggelse af omfanget af overvågning i medlemslandene. Hvis luft-
koncentrationerne ligger over den nedre vurderingstærskel, skal der anven-
des faste målinger med høj kvalitet, mens der ved luftkoncentrationer under 
den nedre vurderingstærskel blot kan anvendes indikative metoder (EU, 
2004, 2008).   

Vurderingen i 2021 viste, at luftkvaliteten i Danmark for hovedparten af de 
regulerede luftforureningskomponenter var reduceret til niveauer så luftkon-
centrationerne principielt set kunne overvåges med indikative metoder. Kun 
for PM2,5, PM10 og nitrogendioxid lå koncentrationerne over den nedre vur-
deringstærskel, og det endda kun i København (Zone 1), mens Aarhus (Zone 
2), og det øvrige Danmark (Zone 3) lå under den nedre vurderingstærskel. I 
forhold til EU’s regulativer kunne der derfor foretages en omfattende omlæg-
ning af luftovervågningsprogrammet med ibrugtagning af billigere metoder 
og færre målesteder. 

Det nye forslag til EU’s luftkvalitetsdirektiv (EU, 2022) ændrer radikalt på 
denne mulighed, idet skærpelsen af grænseværdierne følges af en skærpelse 
af vurderingstærsklen, som anvendes til fastlæggelse af antallet af målesteder 
og kravene til målemetoderne. Samtidigt forenkles systemet så de to tidligere 
vurderingstærskler (øvre og nedre vurderingstærskler) erstattes af en enkelt 
vurderingstærskel. Tabel 3.1 viser de foreslåede vurderingstærskler og angi-
ver til sammenligning også relevante måledata for 2021. Det er den højeste 
måling i det danske målenetværk, som er angivet. 
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Overskridelse af vurderingstærsklen baseres på resultaterne for de seneste 
fem år. Hvis koncentrationerne ligger højere end vurderingstærsklen i mindst 
tre ud af de fem år efter direktivets opgørelsesmetode, så er vurderingstærsk-
len overskredet. Den sidste kolonne i Tabel 3.1 angiver, hvorvidt luftforure-
ningskomponenter ligger over eller under vurderingstærsklen. Alle tre zoner 
ligger ens i forhold til vurderingstærsklen, så derfor angives kun en kolonne, 
som er gældende for alle zoner. 

For PM2,5, PM10, nitrogendioxid, ozon og benz(a)pyren ligger luftkoncentrati-
onerne over vurderingstærsklen, hvilket er illustreret i Figur 3.1-3.5. For de 
øvrige luftforureningskomponenter ligger luftkoncentrationerne væsentligt 
under vurderingstærsklen. 

Tabel 3.1. Oversigt over de nye vurderingstærskler foreslået i EU’s forslag til nyt luftkvalitetsdirektiv (EU, 2022). Til 
sammenligning angives de højest målte luftkoncentrationer i hele målenetværket for de enkelte parametre (Ellermann et al., 
2022a, 2022b). Det er således også de højeste 24-timersmiddelværdier og den højeste maximum 8-timersmiddelværdi og ikke 
99-percentilen. Sidste kolonne angiver, om koncentrationerne i Danmark ligger over eller under vurderingstærsklen baseret på 
de seneste fem års målinger. Alle tre zoner ligger ens i forhold til vurderingstærsklen, så derfor angives kun en kolonne, som er 
gældende for alle zoner. 

 Midlingstid Vurderingstærskel 
Målinger 

2021 
Vurdering af 

vurderingstærskel 
Beskyttelse af menneskers 
sundhed 

    

PM2,5 Årsmiddel 5 µg/m3 10 µg/m3 Over 
PM10 Årsmiddel 15 µg/m3 23 µg/m3 Over 
Nitrogendioxid Årsmiddel 10 µg/m3 27 µg/m3 Over 

Ozon 
Maximum 8-
timersmiddel* 

100 µg/m3 148 µg/m3 Over 

Benzo(a)pyren Årsmiddel 0,12 ng/m3 0,11 ng/m3 Over 
Svovldioxid 24-timersmiddel* 40 µg/m3 12µg/m3 Under 
Carbonmonoxid 24-timersmiddel* 4 mg/m3 0,5 ng/m3 Under 
Arsen Årsmiddel 3,0 ng/m3 0,4 ng/m3 Under 
Bly Årsmiddel 0,25 µg/m3 0,002 µg/m3 Under 
Cadmium Årsmiddel 2,5 ng/m3 0,06 ng/m3 Under 
Nikkel Årsmiddel 10 ng/m3 2 ng/m3 Under 
Benzen Årsmiddel 1,7 µg/m3 0,6 µg/m3 Under 
Beskyttelse af vegetation og 
natur 

    

Svovldioxid 
Middel fra 1. oktober 
til 31 marts 

8 µg/m3 0,2 µg/m3 Under 

Nitrogenoxider Årsmiddel 19,5 µg/m3 6,7 µg/m3 Under 
*99-percentilen svarende til tre overskridelser per år 
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Figure 3.1. Årsmiddelkoncentrationerne for PM2,5 for den femårige periode fra 2017 til 
2021 (Ellermann et al., 2022a). De stiplede linjer angiver de nye forslag til grænseværdi 
(øverst) og vurdringstærskel (nederst) for årsmiddelværdierne (EU, 2022). Da 
årsmiddelværdierne ved alle målestationer ligger over vurderingstærsklen i hele perioden, 
så er vurderingstærsklen overskredet i alle tre zoner.  

 
Figure 3.2. Årsmiddelkoncentrationerne for PM10 for den femårige periode fra 2017 til 
2021 (Ellermann et al., 2022a). De stiplede linjer angiver de nye forslag til grænseværdi 
(øverst) og vurdringstærskel (nederst) for årsmiddelværdierne (EU, 2022). Da 
årsmiddelværdierne ved alle gademålestationer ligger over vurderingstærsklen i hele 
perioden, så er vurderingstærsklen overskredet i alle tre zoner.  
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Figure 3.3. Årsmiddelkoncentrationerne for nitrogendioxid for den femårige periode fra 
2017 til 2021 (Ellermann et al., 2022a). De stiplede linjer angiver de nye forslag til 
grænseværdi (øverst) og vurdringstærskel (nederst) for årsmiddelværdierne (EU, 2022). 
Da årsmiddelværdierne ved alle gademålestationer ligger over vurderingstærsklen i hele 
perioden, så er vurderingstærsklen overskredet i alle tre zoner.  

 
Figure 3.4. Årsmiddelkoncentrationerne for benz(a)pyren for den femårige periode fra 
2017 til 2021 (Ellermann et al., 2022b). Den stiplede linje angiver det nye forslag til 
vurdringstærskel for årsmiddelværdierne (EU, 2022). Da årsmiddelværdierne ved begge 
målestationer ligger over vurderingstærsklen for fire ud af de fem år i hele perioden, så er 
vurderingstærsklen overskredet.  
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Vurderingstærsklerne fastlægger minimumsniveau for omfanget af målinger 
af de forskellige luftforurenigskomponenter og hvilken kvalitet målingerne 
skal opfylde. Hvis luftkoncentrationerne ligger over vurderingstærsklen, så 
angiver luftkvalitetsdirektivet, hvor mange målinger der skal foretages i de 
enkelte zoner ud fra befolkningsantal i zonen. Hvis vurderingstærsklen er 
overskredet, så er der tale om faste målinger udført med referencemetoderne 
angivet i luftkvalitetsdirektivet eller med metoder, der er i overenstemmelse 
med disse. Hvis luftkoncentrationerne ligger under vurderingstærsklen er 
der ikke nær samme krav til målingerne. I disse tilfælde kan der blot anvendes 
indikative målinger eller objektiv estimering. 

I de tilfælde, hvor luftkoncentrationerne ligger over vurderingstærsklen, er 
der som hidtil mulighed for at reducere antallet af faste målinger udført med 
referencemetoderne eller sammenlignelige metoder til halvdelen, hvis de 
faste målinger suppleres med andre metoder. I forslaget til 
luftkvalitetsdirektiv angives fire betingelser, som skal være opfyldt, hvoraf en 
skærpelse har særlig stor betydning: 

”Antallet af indikative målinger er det samme som antallet af faste måliger, 
som de erstatter, og de indkative målinger skal have en varighed på mindst 
to måneder per kalenderår” (EU, 2022, Artikel 9, stk 3). 

Dette er en væsentlig skærpelse i forhold til det nugældende luftkvalitets-
direktiv (EU, 2008), hvor der ikke er krav om én til én erstatning af faste 
målinger med indikative målinger, og det har stor betydning for 
omkostningerne for måleprogrammet. 

Tabel 3.2 angiver antal faste målinger, når justeringen af det nuværende 
måleprogram er fuldt gennemført. Tabellen er opdelt i de forskellige typer af 
målestedslokationer (gade, bybaggrund, forstad og landbaggrund), da der i 
luftkvalitetdirektivet også er bindinger på, hvor mange målesteder der skal 
være for de forskellige typer målestedslokationer i zonerne. Det har dog ikke 

 
Figure 3.5. Daglig maksimal 8-timersmiddelværdier for den femårige periode fra 2017 til 
2021 (Ellermann et al., 2022a). Den stiplede linje angiver det nye forslag til 
vurdringstærskel for 99-percentilen af målingerne i kalenderår (EU, 2022). Da de daglige 
maksimale 8-timersmiddelværdier ved alle målestationer ligger langt over 100 µg/m3, så 
vil 99-percentilen også være overskredet i mere end tre ud af de fem år i alle tre zoner.     
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været muligt på nuværende tidspunkt i detaljer at afklare og beskrive dette i 
forbindelse med vurdering af konsekvenserne af det foreslåede 
luftkvalitetsdirektiv, og forudsætningen for vurderingerne er derfor på 
baggrund af målestederne i det nuværende måleprogram. 

Tabel 3.2. Oversigt over antal målesteder fordelt på lokationstyper i det nuværende program efter fuld gennemførelse af 
justeringerne for programperioden 2023 – 2027. PM angiver summen af målingerne for PM10 og PM2,5. 

 
Tabel 3.3 viser kravene til antal faste målinger i henhold til det foreslåede 
luftkvalitetsdirektiv (EU, 2022, Appendix 3), når der udelukkende anvendes 
faste målinger (100% faste målinger). Tabel 3.4 viser antal faste målinger, når 
antallet er reduceret med 50% samt antallet af indkative målinger til 
erstatning af de faste målinger.  

For benz(a)pyren har Danmark indtil videre anvendt hele Danmark som 
zone, og hvis denne strategi videreføres, så vil det i henhold til de foreslåede 
luftkvalitetsdirektiv være nødvendigt med 5 målesteder, hvis der 
udelukkende anvendes faste målinger. Ved brug af kombination af faste og 
indikative målinger, så skal der være 3 faste målinger og 2 indikative målinger 
(EU, 2022).    

Tabel 3.3. Oversigt over antallet af målesteder i de tre overvågningszoner i henhold til kravene i forslag til nyt EU 
luftkvalitetsdirektiv, når der udelukkende anvendes faste målinger (100% faste målinger). Bemærk at krav til PM er større end 
sum af kravene til PM10 og PM2,5. Krav til PM10 og PM2,5 angiver minimumskrav, som skal være opfyldt og herefter er det op til 
medlemslandende at fastlægge fordelingen af de resterende PM på PM10 og PM2,5.  

Zone Nitrogendioxid PM PM10 PM2,5 Benz(a)pyren Ozon 
1 København 4 6 2 2 2 3 
2 Aarhus 2 4 2 2 1 2 
3 Øvrige Danmark 8 11 4 4 4 6 
Samlet 14 21 8 8 7 11 
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1 København 4 2 1 1 7 4 2 1 3 2 1 4 2 1 1 2 1 1 2 1 1

2 Aarhus 2 1 1 3 2 1 1 1 2 1 1 0 1 1

3 Øvrige Danmark 6 1 1 4 5 2 3 3 1 2 2 1 1 0 3 3

Samlet 12 4 3 1 4 15 8 3 1 3 7 4 1 0 2 8 4 2 1 1 2 1 0 1 0 6 1 2 0 3

OzonNitrogendioxid PM PM10 PM2,5 Benz(a)pyren
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Tabel 3.4. Oversigt over antal af målesteder i de tre overvågningszoner i henhold til kravene i forslaget til nyt EU 
luftkvalitetsdirektiv, når der udelukkende anvendes 50% faste målinger og 50% indikative målinger. Bemærk at krav til PM er 
større end sum af kravene til PM10 og PM2,5. Krav til PM10 og PM2,5 angiver minimumskrav, som skal være opfyldt og herefter er 
det op til medlemslandende at fastlægge fordelingen af de resterende PM på PM10 og PM2,5. 

 
I Tabel 3.5 sammenlignes det nuværende måleprogram med de nye krav i det 
foreslående luftkvalitetdirektiv. Dels for løsningen hvor der anvendes 100% 
faste målinger, og dels for løsningen, hvor der anvendes 50% faste målinger 
og 50% indikative målinger. Hvis der udelukkende anvendes faste 
målingerne, skønnes der en ekstra omkostning på 2,2 millioner kroner, mens 
en løsning baseret på faste og indikative målinger skønnes at øge 
omkostningerne med 1,4 millioner kroner. Der vil også være behov for 
investeringer i nyt måleudstyr. Her skønnes det, at der vil være tale om 
samme investeringsbehov uafhængigt af, om der er tale om faste eller 
indikative målinger, da det økonomisk set skønnes mest effektivt at anvende 
samme type instrumenter uafhængigt af, om der er tale om faste målinger 
eller indikative målinger. Det samlede investeringsbehov til instrumenter 
skønnes til 2,4 millioner kroner. 

For at få godt fagligt udbytte af det øgede antal målinger vil det være 
nødvendigt at oprette et antal nye målestationer, så der opnås bedre viden om 
den geografiske variation i eksponeringen af befolkningen for 
luftforureningen. Dette skal også ses i lyset af, at forslaget til nyt 
luftkvalitetsdirektiv stiller øgede krav til, at målingerne skal være 
repræsentativt dækkende for de fastlagte overvågningszoner (EU, 2022, 
Appendix IV afsnit B, punkt 2g). Omkostningerne til etablering af en ny 
målestation til målingen af 2-4 luftforureningskompoenter skønnes at ligge på 
omkring 150.000 – 200.000 kroner eksklusivt instrumenter. På nuværende 
tidspunkt er det ikke muligt at vurdere, hvor mange nye målestationer det vil 
give fagligt mening at oprette.  

 

 

Zone Nitrogendioxid PM PM10 PM2,5 Benz(a)pyren Ozon

Faste målinger

1 København 2 3 1 1 1 2

2 Aarhus 1 2 1 1 1 1

3 Øvrige Danmark 4 6 2 2 2 3

Samlet faste 7 11 4 4 4 6

Indikative målinger

1 København 2 3 1 1 1 1

2 Aarhus 1 2 1 1 0 1

3 Øvrige Danmark 4 5 2 2 2 3

Samlet indikative 7 10 4 4 3 5

Faste + indikarive 14 21 8 8 7 11
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Tabel 3.5. Sammenligning mellem det nuværende måleprogram og de nye krav til målinger af nitrogendioxid, PM, benz(a)pyren 
og ozon. Dels for løsningen baseret udelukkende på faste målinger (100% faste målinger) og dels løsningen baseret på 50% 
faste og 50% indikative målinger.  

 Nitrogendioxid PM2,5 + PM10 Benz(a)pyren Ozon 
Nuværende program 12 15 2 6 
     
Nye krav – 100% 
faste målinger 

    

Faste målinger 14 21 5 11 
Behov for nye faste 
målinger 

2 6 3 5 

     
Nye krav – 50% faste 
målinger 

    

Faste målinger 7 11 3 6 
Indikative målinger 7 10 2 5 
Behov for nye faste 
målinger 

-5 -4 1 0 

Behov for nye 
indikative målinger 

7 10 2 5 

 

3.2 Supersites i bybaggrund og landbaggrund 
I det nye forslag til luftkvalitetsdirektiv stilles krav om oprettelse af supersites 
i alle medlemslande med det mål at øge viden om partikelforureningen på 
EU-plan. For Danmark betyder det, at der skal oprettes et supersite i bybag-
grund og et i landbaggrund.  

For supersites stilles krav om måling af en lang række nye partikelkomponen-
ter, hvoraf navnlig kravet om måling af PM’s oxidative potentiale er noget 
helt nyt i sammenhæng med overvågning af luftkvalitet. Baggrunden for kra-
vet om måling af PM’s oxidative potentiale er, at den seneste forskning peger 
på, at PM’s oxidative potentiale er et bedre mål for den helbredsskadelige ef-
fekt af partikelforureningen end partikelmassen (Gao et al., 2020). PM’s oxi-
dative potentiale er et udryk for partiklers evne til at reagere med såkaldte 
biologiske ”target molecules”, hvorved der dannes ”redox oxidicing species” 
(ofte omtalt som ROS), hvilket ses som en plausibel mekanisme for den hel-
bredsskadelige effekt af partikler. Der er mange forskellige typer målemeto-
der til måling af PM’s oxidative potentiale (både acellulære og cellulære me-
toder) og der angives ikke i det forslag til nyt luftkvalitetsdirektiv, hvordan 
det skal måles. 

En ny ting er også, at der stilles krav om måling af samlet deposition af arsen, 
cadmium, nikkel, kviksølv, benz(a)pyren og udvalgte PAH’er ved bybag-
grundsmålestationen. Indtil videre har denne type målinger udelukkende 
været foretaget uden for byerne. I forbindelse med depositionsmålingerne er 
der sket en skærpelse af formuleringen omkring depositionsmålingerne, idet 
”bulk deposition” er blevet skærpet til ”samlet deposition” (EU, 2022). Dette 
kan have implikationer for, hvordan DCE måler disse komponenter, men det 
har ikke været muligt i forbindelse med dette notat, at undersøge konsekven-
serne nærmere.   
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Det vil være mest oplagt at udbygge landbaggrundsmålestationen ved Risø 
og bybaggrundsmålestationen ved H.C. Ørsted Instituttet i København til de 
danske supersites, da en hel det af de obligatoriske partikelkomponenter al-
lerede måles ved disse to målestationer. Endvidere er landbaggrundsmålesta-
tionen ved Risø også en målestation under EMEP (Cooperative programme 
for monitoring and evaluation of the long range transmission of air pollutants 
in Europe), og der er ved at blive opbygget måleaktiviteter i relation til 
ACTRIS (the Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure). Tabel 
3.6 giver oversigt over kravene til målinger på de to supersites og angiver også 
hvilke målinger, der allerede foretages ved de to målestationer, herunder 
hvilke der er nye. 

Samlet set forventes øgede omkostninger på omkring 1,6 millioner kroner år-
lig til drift af de nye målinger ved de to supersites. Hertil skønnes et forventes 
investeringsbehov på omkring 1,7 millioner kroner. Der er meget stor usik-
kerhed på disse skøn og navnlig i forbindelse med måling af PM’s oxidative 
potentiale og samlet deposition af kviksølv.  

Tabel 3.6. Oversigt over målinger af luftkoncentrationer og samlet deposition, som skal gennemføres ved de to supersites i hen-
hold til det nye forslag til luftkvalitetsdirektiv. Grå markering i kolonne 2 og 3 angiver de målinger, som ikke udføres ved bybag-
grundsmålestationen på H.C. Ørested Instituttet og ved landbaggrundsmålestationen ved Risø.  

De mange nye målinger på supersite i bybaggrund, og navnlig måling af de-
position, kan gøre det nødvendigt at flytte bybaggrundsmålestationen fra ta-
get af H.C. Ørsted Instituttet til placering på jordoverfladen i nærheden af den 
nuværende placering. Konsekvenserne af en sådan flytning indgår ikke i 
ovenstående skøn over omkostningerne. En eventuel flytning af bybag-
grundsmålestationen skal også ses i lyset af at den nuværende placering ikke 
overholder direktivets krav til målehøjde og at der stilles omfattende krav til 
dokumentation i de tilfælde, hvor kravene til målehøjde ikke overholdes.   

 

Supersite bybaggrund Supersite landbaggrund  

Luftkoncentrationer

Størrelsesfordeling af ultrafine partikler Faste eller indikative målinger

Partiklers oxidative potentiale Faste eller indikative målinger                                    
PM10 Faste målinger Faste målinger

PM2,5 Faste målinger Faste målinger

Nitrogendioxid Faste målinger Faste målinger

Ozon Faste målinger Faste målinger

Black carbon Faste målinger Faste målinger                                    
Ammoniak Faste målinger Faste målinger                       
Ultrafine partikler Faste målinger Faste målinger

PM2,5-kemisk sammensætning* Faste eller indikative målinger** Faste eller indikative målinger                                    
Arsen, cadmium og nikkel Faste eller indikative målinger Faste eller indikative målinger***

Kviksølv (total gaseous mercury) Faste eller indikative målinger Faste eller indikative målinger                                    
benz(a)pyren + udvalgte PAH Faste eller indikative målinger Faste eller indikative målinger                                    
Samlet deposition

Arsen, cadmium og nikkel Faste eller indikative målinger Faste eller indikative målinger                       
Kviksølv (total gaseous mercury) Faste eller indikative målinger Faste eller indikative målinger                                    
benz(a)pyren + udvalgte PAH Faste eller indikative målinger Faste eller indikative målinger                       
Samlet                              
*Der skal måles for nitrat, ammonium, sulfat, natrium, kalium, calcium, klorid, elementært kulstof og organisk kulstof
**Der måles for elementært kulstof i det nuværende program
***Måles i dag i Total suspended particulate, som skal ændres til PM10
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3.3 Gennemsnitlig eksponeringskoncentration (AEI) 
I forslag til nyt luftkvalitetsdirektiv indgår en skærpelse af krav til reduktion 
af den gennemsnitlige eksponeringskoncentration for PM2,5 (AEI), og der er 
indført tilsvarende krav for nitrogendioxid (EU, 2022). De nye luftkvalitetsdi-
rektiv stiller, som DCE for nuværende kan vurdere, samme krav til antallet af 
bybaggrundsmålestationer, hvor den gennemsnitlige eksponeringskoncen-
tration skal måles. For Danmark betyder dette to bybaggrundsmålestationer, 
hvilket vil svare til omfanget af målinger ved fuld implementering af det ju-
sterede program for 2023-2027. I dag måles gennemsnitlig eksponeringskon-
centration ved tre bybaggrundsmålestationer, hvilket der formentligt også vil 
være mulighed for uden øgede økonomiske omkostninger set i lyset til kra-
vene til antal faste målinger omhandlet i Afsnit 3.1. 

3.4 Ultrafine partikler 
Forslagt til nyt luftkvalitetsdirektiv stiller krav om måling af ultrafine 
partikler og om størrelsesfordelingen af ultrafine partikler, men der er ingen 
grænseværdier, målværdier eller lignende anden regulering inkluderet i 
forslaget (EU, 2022. I det tidligere direktiv var der ingen krav til måling af 
ultrafine partikler (EU, 2008). Der er dels krav i forbindelse med superstites 
(Afsnit 3.2) og dels er der krav om målinger i områder, hvor der kan forventes 
høje koncentrationer af ultrafine partikler. Formålet med sidstnævnte 
målinger er at skaffe tilstrækkelig informationer om luftkoncentrationerne af 
ultrafine partikler i områder, som kan være påvirket af udledninger fra for 
eksempel lufthavne, havne og vejtrafik (EU, 2022).  

Det nye forslag til luftkvalitetsdirektiv stiller krav om mindst et sted med faste 
målinger af ultrafine partikler i Danmark (EU, 2022). I det nuværende 
måleprogram er der inkluderet fire målesteder med faste målinger af ultrafine 
partiker. Der er derfor ikke behov for yderligere målinger, da der samlet set 
stilles krav om tre målesteder. Set i lyset af det nye luftkvalitetsdirektiv bør 
det overvejes, om målingerne bør foretages ved andre lokaliteter. 

I forslaget til nyt luftkvalitetsdirektiv kræves der samarbejde med ACTRIS i 
forbindelse med gennemførelse af målingerne (EU, 2022). ACTRIS stiller krav 
om måling af partikler med diameter op til 800 nm, mens de instrumenter 
DCE anvender kun kan måle partikler med diameter op til 550 nm. Hvis 
ACTRIS krav om målinger af partikler op til 800 nm gennemføres, vil det 
formentligt betyde investering i mindst et nyt instrument, som vil koste 
omkring 500.000 kroner. 

3.5  Up to date information af befolkningen 
Forslaget til nyt luftkvalitetsdirektiv stiller væsentligt skærpede krav til infor-
mation af befolkningen om den aktuelle luftkvalitet (Up-to-date information), 
men forslaget er ikke helt præcist formuleret i alle henseender. 

I selve direktivteksten formuleres det således, at der så vidt muligt skal gives 
information til befolkningen om den aktuelle luftkvalitet for alle regulerede 
luftforureningskomponenter i udeluft (EU, 2022; punkt 35 side 26). I det revi-
derede direktivs bilag IV stilles der kun krav om information om aktuel luft-
kvalitet for PM2,5, PM10, nitrogendioxid, ozon, svovldioxid, og carbonmo-
noxid. Til gengæld stilles der krav om, at der skal være information om aktuel 
luftkvalitet på timebasis for minimumsantallet af krævede målesteder angivet 
i bilag III (EU, 2022).  
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Det vil være umuligt at gennemføre information af befolkningen på timebasis 
om luftkvalitet af for eksempel benz(a)pyren eller cadmium, så derfor tages 
der foreløbigt udgangspunkt i, at det kun drejer sig om PM2,5, PM10, nitrogen-
dioxid, ozon, svovldioxid, og carbonmonoxid. 

I det nuværende program præsenteres information om aktuel luftkvalitet via 
DCE’s hjemmeside (DCE, 2022). Her vil der ved fuld gennemførsel af juste-
ring af måleprogrammet gives information om aktuel luftkvalitet for 11 må-
lesteder for nitrogendioxid, 6 for ozon, 6 for carbonmonoxid, 2 for svovldioxid 
og 4 for PM (PM10+PM2,5). Når der er få steder med aktuel information om 
PM, skyldes det, at DCE har valgt at gennemføre de faste målingerne af PM 
med EU’s referencemetode, som kun kan bruges i forbindelse med måling af 
døgnmiddelkoncentrationer. Dette valg er foretaget, fordi der generelt i EU-
landende er store problemer forbundet med anvendelse af ækvivalente måle-
metoder, som ville kunne give information på timebasis. Derfor foretages de 
faste målinger i Danmark med referencemetoden, mens målingerne på time-
basis foretages med TEOM-metoden parallelt med referencemetoden på tre 
målestationer. TEOM-metoden er langt mere usikker end referencemetoden 
og bruges i Danmark kun til information af befolkningen.  

Tabel 3.3 angiver minimumsantallet af faste målesteder i Danmark i henhold 
til direktivets bilag III (EU, 2022). Sammenlignet med det nuværende pro-
gram, betyder det en kraftig forøgelse af antallet af faste målinger, som skal 
anvendes til information af befolkningen. For nitrogendioxid, ozon, carbon-
monoxid og svovldioxid er der ingen målemæssige udfordringer, men det vil 
være nødvendigt at op-skalere og forbedre de metoder, som i dag anvendes 
til hjemhentning af data og præsentation via internettet på timebasis. For PM 
er der imidlertid meget større udfordringer, da der skal laves fundamentalt 
om på måleprogrammet, hvis kravet til aktuel information af befolkningen 
skal kunne overholdes. Her vil der være tale om omfattende ændringer i må-
lemetoderne, løbende dokumentation af ækvivalens, krav om parallelmålin-
ger på målestationerne mellem ækvivalent metode og referencemetode m.m. 
Det vil samtidigt kræve en investering i nye måleinstrumenter, som vil beløbe 
sig til noget i retningen af 4,5 millioner kroner.  Det har ikke været muligt 
inden for tidsrammen at give et samlet skøn over, hvad det vil koste at over-
holde det nye direktivs krav i henhold til aktuel information om luftkvalitet 
på timebasis.   

3.6 Øvrige ændringer i det foreslåede luftkvalitetsdirektiv 
Ud over ovenstående større ændringer i kravene i forslaget til nyt luftkvali-
tetsdirektiv, så er der også en lang række mindre justeringer af direktivteksten 
og de mange bilag. Til eksempel kan nævnes: 

• Hvis der modelberegnes en overskridelse af en grænseværdi, så skal der 
gennemføres et års faste målinger, hvis det modelberegnede områdes 
overskridelse ikke allerede er dækket af repræsentativ faste målinger. 

• Faste målinger skal foretages i højde under 4 meter. I særlige tilfældekan 
faste målinger gennemføres i op til 8 meters højde, og dette vil kræve fuld 
dokumentation af afvigelsen fra kravet om målinger i højest 4 meters 
højde. I Danmark foretages bybaggrundsmålingerne på hustage som er 
langt over 8 meter høje i København, Aalborg og Odense. Der er som så-
dan ikke tale om en ny regel, men de nye krav til måling af benz(a)pyren 
og kviksølv ved supersite i bybaggrund vil gøre det nødvendigt at lave 
dokumentation af konsekvensen af, at der er afveget fra reglen om højde 
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af målinger. Hvis bybaggrundsmålestationen på H.C. Ørsted Instituttet 
flyttes ned fra taget bortfalder dette dokumentationskrav for denne måle-
station.    

Disse mindre justeringer vil også kunne give anledning til forøgede omkost-
ninger for måleprogrammet. Det har ikke været muligt at vurdere disse om-
kostninger inden for tidsrammen for udarbejdelse af dette notat. 
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4 Ændringer i fagdatacenteropgaver som 
følge af EU’s forslag til nyt luftkvalitetsdi-
rektiv 

Generelt set er der i forslaget til nyt luftkvalitetsdirektiv indført mange nye 
elementer, som vil give forøgede opgaver for Fagdatacenter for luftkvalitet, 
herunder ekstra behov i relation til de modelberegninger af luftkvalitet som 
gennemføres af fagdatacentret i det nuværende overvågningsprogram. I det 
følgende gives der en række eksempler på disse elementer.  

Flere målinger 

Som angivet i Kapitel 3 vil der skulle gennemføres flere målinger i Danmark 
end der gøres for nuværende, og der skal laves målinger af en stribe nye pa-
rametre, som kræver indkøring af nye metoder. Dette vil give forøgede ar-
bejdsopgaver for fagdatacentret, som blandt andet varetager opgaverne i for-
bindelse med det Nationale reference laboratorium for udeluft og udvikling, 
drift og vedligehold af den fælles luftdatabase. Opgaverne med den årlige na-
tionale rapportering må forventes at blive øget, og der vil blive øgede opgaver 
i forbindelse med tilretning og indrapportering af data til EU.  

Øgede krav til information om aktuel luftkvalitet 

De højere krav til aktuel måling af luftkvalitet (Afsnit 3.5) vil også give flere 
opgaver for fagdatacentret, da det vil være nødvendigt at udbygge syste-
merne til online hjemtagning af data og fremvisning af aktuelle data på time-
basis via internettet. 

Øgede krav til dokumentation af geografisk repræsentativitet af målestatio-
ner. Der er omfattende krav til ækvivalenstestning, hvis der benyttes alterna-
tive målemetoder frem for referencemetoden. Det forøgede krav om aktuelle 
data for PM, vil kunne risikere at give øgede opgaver i forbindelse med den 
løbende kontrol af ækvivalens. 

Øgede krav til dokumentation af geografisk repræsentativitet  

Formuleringerne omkring dokumentation for den udførte overvågning er ge-
nerelt blevet skærpet. Et eksempel på dette er, at der kræves gennemført om-
fattende dokumentation for den geografiske repræsentativitet af målingerne 
ved målestationerne, hvor der blandt andet stilles krav om anvendelse af mo-
edelberegninger. 

Etablering af luftkvalitetsindeks 

Der skal etableres et luftkvalitetsindeks, som løbende kan anvendes til infor-
mation af befolkningen om den helbredeskadelige effekt af den aktuelle luft-
kvalitet. 
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Øgede krav til dokumentation af målenetværk 

Der er omfattende krav til dokumentation af design af måleprogrammet og 
selve netværket af målestationer. Af bilag IV, afsnit D (EU, 2022) fremgår 
følgende: 

“D. Site selection, its review and documentation 

1. The competent authorities responsible for air quality assessment shall for 
all zones fully document the site-selection procedures and record infor-
mation to support the network design and choice of location for all mon-
itoring sites. The design of the monitoring network shall be supported at 
least by either modelling or indicative measurements.  

2. The documentation shall include the location of the sampling points 
through spatial coordinates, detailed maps and shall include information 
on the spatial representativeness of all sampling points. “ 

Ovenstående citat angiver de to første krav ud af 10 angivet i bilag IV, afsnit 
D. De illustrerer skærpelsen af dokumentationskravene, som fremgår af for-
slaget til nyt luftkvalitetsdirektiv. 

Endvidere angives et nyt krav om anvendelse af modelberegninger i forbin-
delse med dokumentation af den geografiske repræsentativitet af målestatio-
nerne. 

Modelberegninger 

I det nye forslag til luftkvalitetsdirektiv indgår modelberegninger som et ob-
ligatorisk element, når luftkoncentrationerne ligger over grænseværdier eller 
målværdier. Der stilles endvidere en lang række krav i relation til modelbe-
regningerne (EU, 2022, bilag IV, afsnit F):  

“(a) that the designated reference institutions participate in the European net-
work of air quality modelling set up by the Commission's Joint Research Cen-
tre;  

(b) that best practices in air quality modelling identified by the network 
through scientific consensus are adopted in relevant applications of air qual-
ity modelling for the purposes of fulfilling legal requirements pursuant to Un-
ion legislation, without prejudice to model adaptations necessitated by singu-
lar circumstances;  

(c) that the quality of relevant applications of air quality modelling is period-
ically checked and improved through intercomparison exercises organised by 
the Commission’s Joint Research Centre;  

(d) that the European network of air quality modelling be responsible for the 
periodic review, at least every 5 years, of the ratio of modelling uncertainties 
listed in the final columns of Tables 1 and 2 of this Annex and subsequent 
proposal of any necessary changes to the Commission.” 

Ud over dette så stilles der også krav om at der skal gennemføres modelbe-
regninger i de tilfælde, hvor grænseværdierne er overskredet i en zone. 

Endvidere foreslås det obligatorisk, at der i forbindelse med varsling af be-
folkningen ved episoder med høje koncentrationer af ozon, nitrogendioxid, 
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PM2,5 og PM10 skal udføres beregning af prognoser for udviklingen af luftkva-
liteten på kort sigt. I tilfælde af at prognoserne angiver en risiko for overskri-
delse af informationstærskelen, skal befolkningen varsles om dette. Dette gø-
res allerede i Danmark, men der er indført nye informationstærskeler for 
PM2,5 og PM10. 

4.1 Omkostningerne ved de øgede opgaver for Fagdatacen-
ter for luft 

Grundet den korte tid, som har været afsat til vurdering af konsekvenserne af 
forslaget til nyt luftkvalitetsdirektiv, har det ikke været muligt at få fuldt over-
blik over konsekvenserne af det nye luftkvalitetsdirektiv for opgaverne til 
Fagdatacenter for luft. Dette hænger også sammen med, at opgaverne i Fag-
datacentret i høj grad afhænger af, hvordan måleprogrammet designes med 
henblik på at opfylde de øgede krav angivet i det nye forslag til luftkvalitets-
direktiv. 

Et meget groft bud kunne være, at forslaget til nyt luftkvalitetsdirektiv vil give 
nye opgaver svarende til øgede omkostninger, som i runde tal vil beløbe sig 
til 1 til 2 millioner kroner årligt i 2023-priser. I forbindelse med implemente-
ring af de mange nye opgaver forventes der noget højere omkostninger grun-
det opbygning af nye målestationer, indkøring og dokumentation af nye me-
toder m.m. 
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