
Opfordring til at bruge brændeovnen mindre
Det er ikke ulovligt at bruge sin brændeovn, men vi 
opfordrer alle brændeovnsejere til at tage hensyn til deres 
naboer. Den bedste måde at gøre det på, er ved at begrænse
eller helt stoppe brugen af brændeovnen. 

                                Med venlig hilsen

                                 Agenda Centeret

Agenda Center Albertslund, Kanalens Kvarter 32, tlf. 43622015,
www.agendacenter.dk

Brændeovne belaster 
luftkvaliteten i Herstedvester 
– i en grad der svarer til, at der kører mindst
72 dieselbiler rundt i landsbyen om aftenen.

   

På opfordring fra flere borgere i og omkring Herstedvester,
er vi blevet bedt om at sætte fokus på
problematikken omkring brændeovne.
Derfor har vi været rundt i landsbyen for at
se, hvordan det står til med brænderøg på
kolde vinteraftener. 

Røg fra 4 skorstene
Typisk fandt vi ud af, at der på december-aftener er tændt 
op i fire brændeovne i landsbyen. Det lyder måske ikke af 
så meget. Desværre er det bare sådan, at røgen fra fire 
skorstene forurener mere end, hvis der kørte 72 dieselbiler, 
eller 6 store lastbiler rundt i landsbyen hele aftenen.

Derfor opfordrer vi alle brændeovnsejere til at bruge 
fjernvarmen til opvarmning, og kun bruge brændeovnen til 
kortere hyggestunder. Det er bedst for indeklimaet og jeres 
sundhed, og det er bedst for udeklimaet i landsbyen😊

 
Hvor skadelige er brændeovne?

 Tag hensyn til dine 
naboer:

- Brug fjernvarme som 
opvarmningskilde

http://www.agendacenter.dk/


Ifølge sundhedsmyndighederne er brændeovne den mest 
sundhedsskadelige luftforureningskilde i Danmark. De 
forurener både luften inde og ude.

Brænderøg danner mange af de samme sundhedsskadelige 
stoffer som cigaretrøg og er lige så giftig som svær 
trafikforurening. De giftige stoffer sætter kroppen i 
alarmberedskab og forårsager betændelsestilstande, altså 
inflammation. 

550 danskere dør hvert år for tidligt, på grund af forurening
fra brændeovne - blandt andet af lungekræft eller blodprop.
Mange flere generes af hoste, bronkitis, hovedpine, allergi 
og andet. Hver gang 100 danskere dør, kan et af 
dødsfaldene statistisk tilskrives brændefyring. Det er mere 
end dobbelt så mange, som bliver dræbt i trafikken. 

Forurener brændeovne selvom de er 
svanemærkede?

Selvom udledningen fra nyere svanemærkede ovne er 

mindre end fra ældre brændeovne, forurener de stadig 

meget mere end andre varmekilder. En ny miljømærket 

brændeovn udleder under optimale laboratorieforhold ca. 

100 gange flere partikler pr. energienhed end et kulfyret 

kraftværk og ca. 1000 gange flere end gas. 

Så uanset, hvor god en brændeovn du har og hvor dygtig 

du er til at fyre op, vil brænderøgen være fyldt med 
skadelige partikler, tjærestoffer og dioxiner. 

Selvom en brændeovn er Svanemærket, og der 

bliver fyret korrekt i den, er den stadig ikke god for

luftkvaliteten.


