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Kære Lea Wermelin og Magnus Heunicke   

  

Vi skriver for at opfordre jer til at iværksætte en mere ambitiøs indsats mod luftforurening.   

  

Som I ved, er luftforurening det største miljørelaterede sundhedsproblem både globalt og i 

Danmark. Luftforurening er herhjemme skyld i mere end 4000 for tidlige dødsfald - hvert år. 

Forureningen er også skyld i en lang række sygdomme, som medfører forringet livskvalitet 

og nedsat arbejdsevne for mange danskere. Sundhedsstyrelsen vurderer, at de 

sundhedsrelaterede omkostninger alene er ca. 80 mia. kr. om året. En del af 

luftforureningen kommer til os udefra, men tilsvarende forårsager luftforurening fra danske 

kilder skader i vores nabolande.    

  

Danmarks mangelfulde regulering af luftforurening står i skærende kontrast til 

de enorme menneskelige og økonomiske konsekvenser af luftforureningen. Det bør være 

en høj prioritet at rette op på det misforhold.  

  

Med den nuværende regulering risikerer Danmark en EU-retssag. Danmark modtog i juli 

måned en åbningsskrivelse fra EU-kommissionen, idet vi ifølge Kommissionen ikke lever op 

til direktivet om nedbringelse af nationale emissioner af visse luftforurenende 

stoffer. Det er yderst kritisabelt at Danmark, som i mange sammenhænge beskriver sig som 

et grønt foregangsland, ikke lever op til gældende EU-krav.  

  

Kilderne til luftforurening er i de fleste tilfælde også kilder til CO2-udledning, og samtidig 

er partikler i luftforureningen med til at accelerere den globale opvarmning, 

da partiklerne medvirker til øget opvarmning (via den såkaldte black carbon effekt). 

Luftforurening er dermed tæt forbundet til klimaudfordringerne, og vi bør adressere disse 

to udfordringer gennem en helhedstankegang, der både tilgodeser klimaet og vores 

sundhed.  

  

Rådet for Grøn Omstilling har den seneste tid haft særligt fokus på luftforurening gennem 

en kampagne, hvor vi har stillet skarpt på bl.a. udledningerne fra transport- og 

varmesektoren. Vi har i den forbindelse samlet underskrifter, der støtter vores forslag til ny 

og ambitiøs regulering (se vedhæftede). Som I kan se, er der rigtigt mange danskere, som 

ønsker renere luft og en reducering af luftforureningen i Danmark.   
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