
  
   

Til 
skatteminister Thor Möger Pedersen, miljøminister Ida Auken og minister for sundhed og 
forebyggelse Astrid Krag

med kopi til formand Jan Trøjborg for Kommunernes Landsforening og til formand og 
direktør for Danske fjernvarmeværker, Uffe Bro og Kim Mortensen, og endelig til 
bestyrelsesmedlem Steffen Agger, Helsingør.

 
Herved protesterer Landsorganisationen til Oplysning om Brænderøgsforurening 
(LOB) mod nye afgifter på fjernvarme. - Hvis afgifter på fjernvarme er nødvendige af 
hensyn til statens økonomi skal der også indføres afgifter på 'handlet træ til 
brændsel'.

Alt andet lige vil afgiftsforhøjelser på fjernvarme betyde, at endnu flere af de 1,6 mio 
familier, der i dag opvarmer deres bolig ved hjælp af fjernvarme, vil gå over til 
individuel træfyring som kilde til primær opvarmning af boligerne. Det vil især være til 
gene i tæt-lav bebyggelser som rækkehuse ol., hvor de energimæssige og miljømæssige 
fordele ved fjernvarme ellers er særligt store.

I 2007 var ca. 600.000 danskere generet af brænderøg i deres boligområde i følge en 
stikprøveundersøgelse iværksat af Miljøstyrelsen1, og hverken småbørn, ældre mennesker 
eller folk med luftvejslidelser tåler i følge Sundhedsstyrelsen røgen fra træfyring2.

Allerede i 2000 var de helbredsmæssige omkostninger ved luftforurening fra 
brændeovne i milliardklassen. For år 2000 har Centre for Energy, Environment and 
Health (CEEH) beregnet at de helbredsrelaterede eksterne omkostninger ved 
boligopvarmning i Danmark (især fra brændeovne) til ca. 1 mia. DKK/år. Her er det vigtigt 
at huske, at forureningen fra brændeovne tilnærmelsesvis er fordoblet siden 2000. Det må 
omkostningerne også forventes at være3.

Med venlig hilsen
Solveig Czeskleba-Dupont,
cand. scient. og formand for LOB

1 Zapera 2007: Analyse af danskernes holdning til brændeovne og viden 
om korrekt fyring. Zapera, oktober 2007.

2 Sundhedsstyrelsen (2010): Tænk sundhed ind i miljøet - Et prioriteringsværktøj og inspiration til 
kommuners forbyggende indsats. 

3 CEEH Scientific Report, nr. 3. Assessment of health-cost Externalities of 
   Air Pollution at the National Level using The EVA Model system. Marts 2011
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