
Grundejerforeningen VALHAL af 1912 
Her sker intet af sig selv – men vi arbejder på det. 
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Forslag 
 3. august 2019 

 
 
Til  

Forslag til generalforsamlingen 

Stillet af VJ, Ru5 
 

Kære Bestyrelse 

 

Jeg vil gerne foreslå at GF Valhalla går foran i udviklingen af et bedre miljø 

og klima, ved at ophøre med at anvende brændeovne. 

 

På den måde kan vi måske inspirere andre og sætte skub i kommunernes 

beslutning på dette prekære område - hvor hyggen og livskvaliteten så må 

sikres ved radiatorvarme og på andre måder end ved den hjemlige arne. 

 

Bedste hilsner 

VJ, Ru5 

 

Bilag: 

Politiken, Debatindlæg 24. jul. 2019  

Det Økologiske Råd: Et forbud mod brændeovne i store byer har 
samme effekt som at forbyde al vejtrafik. Brænderøg skal ud af 

villaområderne, ligesom tobaksrøg er kommet ud fra fly og 
restauranter. 
 

Af: Kåre Press-Kristensen Seniorrådgiver, Det Økologiske Råd 
 

En brændeovn i København forårsager i gennemsnit helbredsskader for 10.000 kr. årligt 

alene grundet den partikelforurening, der kommer op gennem skorstenen, skriver 

seniorrådgiver i Det Økologiske Råd. 

 

En brændeovn i København forårsager i gennemsnit helbredsskader for 10.000 kr. årligt 

alene grundet den partikelforurening, der kommer op gennem skorstenen, skriver 

seniorrådgiver i Det Økologiske Råd. 

 

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som 

kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan 

også sende os din mening. 

 

 

Det gav stor medieopmærksomhed i weekenden, da Enhedslisten og SF foreslog, at 

kommuner skal have mulighed for at bekæmpe skadelig luftforurening ved at forbyde 

brændeovne i byer med fjernvarme. 

 

Forslaget er rent faktisk en bedre idé, end de fleste måske umiddelbart tror. 

 

De seneste store undersøgelser i København viser, at byens kun 16.000 brændeovne, der 

endda kun dækker 0,4 procent af byens energiforbrug, udleder lige så mange partikler på en 

fyringssæson, som al vejtrafikken i byen udleder på et år. 
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I alle tilfælde skal brænderøg ud af villaområderne, ligesom tobaksrøg er kommet ud fra fly 

og restauranter 

 

 

Hvis brændeovnene blev erstattet af fjernvarme, ville partikeludledningen i byen altså 

reduceres lige så meget, som hvis al vejtrafik forsvandt. 

 

Brænderøg forårsager kræft, hjerte-kar-sygdomme, blodpropper og alvorlige luftvejslidelser 

og hører derfor ikke hjemme i tætbefolkede byområder. 

 

En brændeovn i København forårsager i gennemsnit helbredsskader for 10.000 kr. årligt 

alene grundet den partikelforurening, der kommer op gennem skorstenen. 

 

Dertil kommer helbredsskader fra den voldsomme indeklimaforurening, som brændeovne 

kan udlede direkte inde i huset. 

 

I Aarhus og andre store og mellemstore danske byer, hvor der er relativt flere brændeovne 

end i København, vil et forbud mod brændeovne reducere partikeludledningen i byerne 

væsentlig mere end et totalforbud mod vejtrafik. 

 

Men derfor skal vi naturligvis fortsat nedbringe trafikkens luftforurening. 

 

De store miljøgevinster ved at forbyde brændefyring i byer er ikke høstet, fordi det ikke er 

juridisk muligt. 

 

Kommunerne står således magtesløse over for luftforureningen fra brændeovne. Ved at 

tillade kommuner at forbyde brændefyring (uden effektiv røggasrensning) i byer med 

fjernvarme løses problemet. 

 

Alternativt kan der fra statens side indføres afgifter på brændefyring på landsplan svarende 

til røgens helbredsskader. I alle tilfælde skal brænderøg ud af villaområderne, ligesom 

tobaksrøg er kommet ud fra fly og restauranter. 

 

Nogle højrefløjspolitikere vil muligvis anklage de røde partier for at være fanatiske. Men 

dette vil være hyklerisk. 

 

For i de miljøzoner, som den tidligere regering indførte for vejtrafik, får kommunerne nu 

lov til at forbyde lastbiler, der udleder 10-20 gange mindre partikelforurening end selv de 

bedste nye brændeovne på markedet. 

 

Det ville således have været overordentlig rationelt samtidig at indføre miljøzoner i 

villaområder, hvor kommunerne kunne forbyde brændeovne, der udledte mere 

partikelforurening end gamle lastbiler. 

 

Endelig skal nævnes, at uanset regeringssammensætning skal der gribes ind over for 

brændefyring på landsplan, da den tidligere regerings indberetning til EU viste, at 

brænderøg er hovedårsagen til, at Danmark ikke kan leve op til vores internationale EU- og 

FN-forpligtelser til at nedbringe den stærkt helbredsskadelige partikeludledning. 

 

Ligeledes er luftforurening fra brændefyring uforeneligt med FN’s verdensmål. 

 

 

 

 

 

 


