Hvem har ansvaret?

Det er kommunens ansvar at
regulere luftkvaliteten fra
lokale forureningskilder, ikke
mindst fra brændekedler og
-ovne.
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!
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Vi opbygger et vidensarkiv
på www.brænderøg.dk
og støtter vores medlemmer i klagesager over
røggener.

!

!

!

Brændeovne
og
luftforurening

LOBs formål er at fremme
kendskabet til brænderøgens skadelige virkninger
og at fjerne røggener fra
boligområder.

Kommunerne skal informere
grundigt om helbredsskaderne fra brænderøg og
især beskytte institutioner
med børn, ældre og syge
mod røgen.
Man kan selv bidrage til
sundere luft i kvarteret ved
at gå over til røgfri
opvarmning. Røgfrihed kan
også indskrives i lokalplaner.

Røgfrit miljø

Kontakt:

braenderoeg@braenderoeg.dk
www.brænderøg.dk

LOB

!

Landsforeningen til Oplysning
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Skitse af det olfaktoriske områdes placering i næsehulen og af
opbygningen af det olfaktoriske epitel.
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Skitse af det olfaktoriske områdes placering i næsehulen og af

opbygningen af det olfaktoriske epitel.
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