Varme sutsko gør underværker, når der skal spares på varmen

Det er godt at skrue ned for fjernvarmen – men IKKE
hvis du tænder op for brændeovnen i stedet!
Mange familier er begyndt at fyrre op i brændeovnen. Det er meget forståeligt i de boligområder, der har
gas eller elvarme, da prisen er steget betydeligt. Men det giver ikke mening i de boligområder, der har
fjernvarme, da prisen på fjernvarme ikke er steget i forhold til sidste år. Så sent som den 4. oktober lavede
DR en sammenligning af prisen for at opvarme et hus på 130m2 med forskellige opvarmningsformer.
Fjernvarme var klart den billigste opvarmningsform med en årlig udgift på 13.041 kr. Derefter kom
brændeovn med 45.150 kr., gasfyr med 56.702 kr. og el radiator med 85.726 kr.
Rent økonomisk er det derfor en dårlig ide at bruge brændeovnen i stedet for fjernvarmen, og
miljømæssigt er det en rigtig dårlig ide. Det er nemlig sådan, at røgen fra brændeovne er virkelig skidt at
indånde. Brænderøg kan på mange måder sammenlignes med cigaretrøg. Den er fyldt med skadelige
partikler, tjærestoffer og dioxiner, der hvert år forårsager at mange mennesker bliver ramt af lungekræft,
astma, og hjertekarsygdomme. Sammenligner man brænderøg med udledningen af partikler fra trafikken,
så forurener selv den mest miljøvenlige brændeovn mere end 18 dieselbiler, eller 6 store lastbiler. Gas og
fjernvarme forurener kun 1/100 i forhold til brændeovne.
Vil man spare på varmen, så er den mest effektive metode at skrue ned for radiatorerne og tage noget
mere tøj på. Sørg især for at holde fødderne varme. Derudover kan man optimere sin udnyttelse af varmen
ved at tænde for alle sine radiatorer, ikke stille møbler direkte op ad radiatorerne og lukke dørene mellem
rum med forskellige temperaturer. Det er også en god ide at trække gardinerne for om aftenen og fra om
dagen, og så skal der luftes ud med gennemtræk i nogle minutter flere gange om dagen, så fugten kommer
ud.

