Det er hyggeligt med ild i brændeovnen, men også forurenende  både ude og inde!

Drop brændeovnen – brug fjernvarmen!
Nu hvor det er koldt, tændes brændeovnene og så stiger antallet af henvendelser til os om lugt og
partikelforurening. Mange føler sig nemlig generet af naboens brænderøg. F.eks. har en skrevet, ”I min
optik er det fuldstændigt hen i vejret, at det er tilladt at opvarme huse i et tæt bebygget område som
Albertslund med brændeovn. Der er partikelforurening og unødig CO2 udslip forbundet med den
opvarmningsform, i et område hvor fjernvarmen er fuldt udbygget, og leveres til en rimelig pris…. Der er
sundhedsrisici forbundet med partikel forureningen, og det er fuldstændigt unødvendigt at tilføre luften
denne forurening og betydelige lugtgener”.
Det er vi enige i! Røg fra brændeovne er virkelig noget skidt at indånde. De giver dårligt indeklima såvel
som dårligt udeklima. Ifølge sundhedsmyndighederne er brændeovne den mest sundhedsskadelige
luftforureningskilde i Danmark. Røgen kan sammenlignes med cigaretrøg. Den er fyldt med skadelige
partikler, tjærestoffer og derudover også dioxiner. Hvert år dør over dobbelt så mange mennesker af
brændeovne, som der bliver dræbt i trafikken. Og den mest miljøvenlige brændeovn, man kan opstøve på
markedet, udleder flere partikler end 18 dieselbiler eller 6 store lastbiler.
For at få syn for sagen tog vi på aftenvandring i Herstedvester. Det var tilfældigt, at vi valgte
Herstedvester, men vi kunne konstatere, at der i snit kom røg fra fire skorstene. Det svarer til, at der kører
mindst 72 dieselbiler rundt i landsbyen hele aftenen. Der ville næppe nogen synes, ville være rart….
Brændeovne er ikke ulovlige i Danmark. Alligevel opfordrer vi brændeovnsejerne til at begrænse brugen
af deres brændeovn. Både for deres eget og for naboens helbreds skyld. I Albertslund er næsten alle
boliger opvarmet med fjernvarme eller gas. Det forurener mindre end 1/100 af brændeovne, så det giver
ingen mening af opvarme sit hus med brændeovn. Hvis brændeovnen endelig skal bruges, skal det kun
være kort og til helt særlige lejligheder. Det skal ses som en luksus – måske på linje med en
flødeskumskage, en cigar eller et godt glas portvin, der bør nydes med måde og kun en sjælden gang
imellem

