Brændeovne
forurener stadig med små partikler

En undersøgelse fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) bekræfter, at forurening
fra brændeovne i områder med tæt beboelse truer vores helbred.

Af Karoline Lawætz

Beboerne i Slagslunde har mange brændeovne, og derfor har
Danmarks Miljøundersøgelser gennemført en stor undersøgelse
af partikelforureningen i den lille by. Undersøgelsen afslører, at
brændeovnene i et aktivt brændeovnskvarter på årsbasis bidrager med 10-20 % af partikelforureningen med små partikler.
– Det er bestemt ikke uden betydning for mennesker med følsomme luftveje. 10-20 % på årsbasis lyder måske ikke af så meget,
men det meste af forureningen kommer jo på årets koldeste måneder. Og forskerne konkluderer da også, at bidraget fra brændefyring er væsentligt og HAR sundhedsmæssige omkostninger, understreger Janne Sommer, der er biolog i Astma-Allergi Danmark.
Det har altså stor betydning, om du befinder dig langt fra
eller i nærheden af et brændeovnskvarter, når det gælder luftforurening i de kolde måneder.
Information nytter, men kraftvarmeværker er bedst
Tidligere undersøgelser har vist, at en del af forureningen
kommer fra få brændeovnsbrugere, der ikke følger forskrif-

terne for fyring, fx fyrer de med vådt træ, trykimprægneret
træ, affald eller kulørte reklamer.
Forskerne fandt, at brændeovnene i Slagslundeundersøgelsen generelt forurenede mindre, end tilfældet har været ved
tidligere undersøgelser i andre små byer. Det begrunder de
bl.a. med anderledes lokale forhold og fyringsmønstre. Desuden var fyrmestrene i Slagslunde blevet grundigt instrueret
i at fyre korrekt.
– Det er meget positivt, at man gennem information om
korrekt brug af ovnen kan nedbringe forureningen, siger Janne
Sommer.
Men hun understreger, at selv en moderne ovn, der lever op
til Brændeovnsbekendtgørelsen og bruges
efter forskrifterne, forurener femhundrede gange mere, end hvis
samme mængde brænde
blev brugt i træfyrede
kraftvarmeværker.

– Optimalt skal vi væk fra at bruge brændefyring som primær opvarmning i private hjem i tæt beboede områder,
siger Janne Sommer.
Kolde ovne soder indenfor
Forskerne har også kigget på, hvor meget brændeovnene
forurener luften indenfor. De fandt – måske ikke overraskende – at koncentrationen af sod i luften, var højest i
huse med brændeovne. Den højeste koncentration af sod i
luften fandt de, når der blev tændt op i en kold ovn. Det tog
omkring seks timer at nedbringe niveauet i stuerne til det
samme som udenfor.
Skorstene med dårligt træk medførte også højere niveau af sod i stueluften.
Det indeholder røgen
Målinger har vist, at brændeovnsrøg indeholder partikler,
specielt fine og ultrafine partikler, og høje niveauer af tjærestoffer og dioxin. Stoffer, der i større eller mindre grad
kan påvirke vores sundhed.
De små partikler
De fine og ultrafine partikler kan på grund af deres lille størrelse trænge dybt ned i lungerne og påvirke luftvejene. Det
er i sig selv noget skidt, men det bliver ikke bedre af, at de
ofte medbringer andre sundhedsskadelige stoffer, som sidder
fast på partiklerne. Det kan fx være dioxin eller tjærestoffer.
Tjærestoffer
Tjærestoffer dækker over en stor gruppe af stoffer, hvoraf
15 i dag vurderes at være skadelige. De hæmmer vores immunforsvar, nogle er hormonforstyrrende men værst er, at
de kan skade vores arveanlæg og give kræft.
Dioxin
Dioxin er en fællesbetegnelse for en meget stor gruppe af
klorholdige miljøgifte, hvoraf 12 stoffer er ekstremt giftige.

Dioxin er hormonforstyrrende og kan både give kræft og påvirke
vores evne til at få børn.
Afbrænding af træ giver desuden
•	CO (kulmonoxid), som virker kvælende
• ozon, som virker irriterende
•	metan og andre mindre kulbrinter, som er drivhusgasser, der har
betydning for dannelse af ozon
Hvis du bruger andet end rent træ, er dårlig til at fyre eller har en
ovn med dårlig forbrænding, kan røgen også indeholde forskellige
cyanidforbindelser. Cyanid er ligesom kulmonoxid og svovlbrinte
en kvælende gasart, som hindrer optagelse af ilt i blodet.
■
Læs meget mere om brændeovne og luftforurening på vores
hjemmeside www.astma.allergi.dk klik på fanen Din hverdag.

Grænseværdier endelig defineret
EU har for første gang fastsat en grænseværdi for, hvor mange små
partikler (PM2.5), luften må indeholde. På nuværende tidspunkt er
den vejledende, men den bliver bindende fra 2015.
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lungepatient?
Pep/Rmt er et
TM

Astma-Allergi Danmark mener stadig, at:
– Alle har ret til ren luft i lungerne – særligt sårbare grupper som
astmatikere, allergikere og børn.
– Vi i det omfang, det er muligt, skal væk fra brændefyring som
primær opvarmning i boligområder.
– Derfor arbejder vi fortsat for:
•	Markant skrappere krav til brændeovnes partikeludslip og konkrete grænseværdier for, hvor meget luftforurening i et givent
boligområde der er for meget.
•	Røgplagede borgere skal have en reel mulighed for at blive hørt.
Fx skal kommunerne forpligtes til at foretage kontrolmålinger, når
røgplagede borgere henvender sig med klager.
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•	Skorstensfejerne skal have indberetningspligt, hvis de konstaterer
forkert brug af brændeovn eller andre forhold, der fører til luftforurening fx skorstensforhold.
•	Vi ønsker en evaluering af Brændeovnsbekendtgørelsen for at få
indsigt i, om den har en mærkbar effekt.
•	Vi ønsker, at brændeovnsområdet skal have sin egen tværfaglige
gruppe med deltagere fra både Miljøministeriet, Klima- og Energiministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet og Sundhedsministeriet. Således at både miljø, klima, økonomi og sundhed bliver
tilgodeset.
Udover brændeovne, er det vigtigt også at fokusere på forurening
fra skibstrafik, landbrug, anden trafik og udenlandske kilder som
store bidragydere til luftforurening herhjemme.

veldokumenteret
behandlingstilbud
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akut eller kronisk
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Behandling skal foregå via egen læge,
men du er velkommen til at kontakte os
- vi besvarer meget gerne dine spørgsmål.
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