Nye brændeovnskrav trådt i kraft
Kun godkendte brændeovne må nu installeres, og kommunerne kan kræve højere
skorstene, hvis røgen generer dig
Af redaktør Joan Grønning

Fra 1. juni 2008 gælder følgende for alle brændeovne, pilleovne, pejseindsatser, masseovne,
halmfyr, kornfyr, træpillekedler, brændekedler
o.l.:
•
•
•
•
•

 vnen skal være afprøvet på et godkendt
O
afprøvningsinstitut.
Ovnen må max udlede 10 g partikler/kg
træ, der fyres med.
Prøvningsattesten skal følge med brændeovnen ved salg.
Ved tilslutning af en brændeovn skal skorstensfejeren underskrive prøvningsattesten.
En brugt brændeovn må ikke sælges eller
installeres uden prøvningsattest.

Brændeovne, der allerede er installeret og i
brug, må dog stadig fortsætte med at udsende
partikler, men kommunerne kan stille krav til
ejeren, fx om at forhøje skorstenen, hvis røgen
generer naboerne.
Minister afviser filtre på brændeovne
Brændeovnsrøg koster næsten lige så mange liv
som passiv rygning, og røgen er til daglig gene
for MCS’ere. Ifølge beregninger fra Danmarks
Miljøundersøgelser og Miljøstyrelsen kunne
brændeovnsfiltre skære 95 % af de giftige partikler væk. Miljøministeren siger dog foreløbig
’nej’ til brændeovnsfiltre.
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Norsk brændeovnsfilter kan redde liv
Et norsk firma har ifølge Politiken udviklet et
filter til brændeovnsskorstene, der ifølge firmaet
kan fjerne op til 99 % af partiklerne i skorstensrøgen. Et forslag om at gøre filtrene obligatoriske mener miljøminister Troels Lund Poulsen
(V) er for bureaukratisk. Han vil vente og se
effekten af allerede igangsatte initiativer for at
gøre brændeovnene mere miljøvenlige.
Politisk sovepude
I Det Økologiske Råd kalder man udmeldingen en politisk sovepude.
– Vi har al den viden, vi har brug for. Det er
bare om at komme i gang, siger Kåre PressKristensen fra Det Økologiske Råd til Politiken.
www.ecocouncil.dk
www.mst.dk

MCS Foreningen mener…
De nye regler er et skridt på vejen, men MCS Foreningen ser
helst et brændeovns-forbud – eller som minimum strengere krav til partikeludledningen og et ’kørekort’ til brændeovnsejere i
korrekt fyring
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