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Miljøstyrelsen satser på magi over for luftforureningen

Miljøstyrelsens råd til københavnerne om hvad de selv kan gøre for at mindske den 
omfattende luftforurening fra brændeovne er ønsketænkning. Det lyder :"Du kan fjerne op til  
80% af partiklerne fra din brændeovn, hvis du tænder op på en helt ny måde". Men ord gør 
det desværre ikke alene, og udsagnet er direkte usandt! Hvis luftforureningen i storbyen skal 
mindskes effektivt, kræver det tæt samarbejde mellem de centrale og de kommunale 
myndigheder.

Som afslutning på DRs oplysende artikler i den forgangne uge, der tog udgangspunkt i en ny 
rapport  om luftforureningens kilder fra DCE under Århus Universitet, blev Miljøstyrelsen spurgt 
om deres råd til københavnske brændeovnsejere. Mens både Det Økologiske Råd og professor 
Steffen Loft, Københavns Universitet, til samme spørgsmål  advarede kraftigt mod brug af 
brændeovne, henviste Miljøstyrelsen til "Rygestop-guide for brændeovne", på sin hjemmeside. Her 
står:"Vær med til at fjerne op til 80 % af de sundhedsskadelige partikler i røgen fra din brændeovn". 

Allerede i oktober 2011, hvor denne påstand første gang blev markedsført af Miljøminister Ida 
Auken, protesterede LOB med henvisning til de bagved liggende schweiziske undersøgelser fra 
2008, der kun beskæftigede sig med optændingsfasen og ikke med de samlede partikeludslip fra en 
brændeovn i løbet af hele døgnet1. - Senest er denne kritik fulgt op af ingeniørfirmaet NIRAS A/S i 
foråret 20132. NIRAS A/S har regnet sig frem til, at en effektiv optænding kun kan reducere 
udledningerne med 42% og altså ikke med 80% af partiklerne og i øvrigt med nul-reduktion af 
dioxin . Ved helt at undlade at benytte brændeovne ville udslippene blive reduceret med 100%!  

Hvis Miljøstyrelsen/Miljøministeren virkelig vil hjælpe Københavns og Frederiksberg Kommuner 
med luftforureningen, er Miljøstyrelsens forslag helt utilstrækkeligt.  
 
Her og nu er der brug for helt andre effektive indgreb fra såvel regeringens som fra kommunernes 
side over for brænderøg, der pga de påviste sundhedseffekter fra røgens indhold af bla. tjærestoffer 
og dioxin skal betegnes som væsentlig forurening i følge Luftvejledningen fra 2001 og 
Miljøbeskyttelsesloven. 

Over for boligområder med mange brændeovne pr. arealenhed, sådan som det netop er tilfældet i 
Hovedstadsregionen, har kommunerne et stort ansvar i følge den gældende 
brændeovnsbekendtgørelse, selvom de i årevis har beklaget sig over manglende udspil fra 
regeringens side. 

Løsningen kan ligge i, at regeringen og kommunerne samarbejder om en ny kommunal 
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1 Se www.braenderoeg.dk/Nyheder den 4.4. 2012
2 Miljøprojekt nr. 1478, tabel 41 og 43, udg. af Miljøstyrelsen 2013.



brændeovnspolitik inspireret fra Sverige3. 

Det vil sige,
- at kortlægge forekomsten af brændeovne i den enkelte kommune,
- at benytte objektive, systematiske målinger til registrering af røgens sodpartikler,
- at indføre beskyttelseszoner om børneinstitutioner, ældre boliger ol. i byområder ved hjælp af 
  forskrifter,
- at forbyde træfyring i fjernvarme- og naturgasområder,
- og at inddrage luftkvalitet i kommuneplanerne.

Københavns Kommune skal have ros for deres finansiering af DCEs rapport og DR for deres 
mediemæssige satsning på luftforurening i den seneste uge. Nu er det op til politikere og 
administratorer at få gennemført en fornuftig regulering af træfyring i i boligkvartererne svarende til 
at den største andel af luftforureningen stammer fra brændeovne og -kedler, og at de hidtil er gået 
fri af effektiv regulering
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LOB er en økonomisk og politisk uafhængig landsforening.
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