Hvor farlig er brænderøg?
Debatten om forurening fra
brændefyring er atter blusset op,
efter at Det Økologiske Råd har
stillet forslag om en årlig afgift på
4 – 8.000 kroner for at benytte
en brændeovn. Ifølge rådet er
brændefyring en af landets største kilder til luftforurening, men
er det nu også hele sandheden?
Af Torben Skøtt
En meget stor gruppe danskere elsker
deres brændeovne – primært fordi det
er hyggeligt, men også for at spare
penge og for i det hele taget at få varme nok.
På den anden side står en gruppe
danskere, som er blevet godt og grundig trætte af folk, der ikke forstår at
fyre rigtig. Flere af dem er samlet i
Landsforeningen til Oplysning om
Brænderøgsforurening, som blandt
andet bakkes op af Det Økologiske
Råd, der for nylig stillede forslag om
en årlig afgift på 4-8.000 kroner for at
benytte en brændeovn.

Kritikerne af brændefyring henviser ofte til Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), der står bag en række
opsigtsvækkende undersøgelser af
forureningen fra brændefyring. Helt
tilbage i 2004 kunne man således læse i DMU Nyt nr. 6:
“Brændeovne er den største kilde
til forurening med partikler og tjærestoffer fra vores boliger. Forureningen med partikler i et villakvarter
med mange brændeovne kan være lige så alvorlig som på en trafikeret
gade i det centrale København.”
Efterfølgende har Danmarks Miljøundersøgelser gennemført flere undersøgelser, der viser, at 60-70 procent af det primære udslip af fine partikler (PM2,5) stammer fra brændefyring. Det har givet mange danskere
– og ikke mindst pressen – det indtryk, at hvis man blot slukker for
brændeovnene, bliver partikelforureningen reduceret med knap 70 procent, men så enkelt er det langt fra!

70 procent af hvad?
Der er nemlig en betydelig forskel på
de kilder, som DMU betegner som de
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Den samlede mængde partikler i en gade og udslippet fra de primære kilder,
som DMU registrerer. En væsentlig del af forureningen stammer fra udlandet.
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primære kilder, og den samlede mængde partikler, der er i luften. Det fortalte seniorrådgiver Helge Rørdam Olesen fra DMU om på en nylig afholdt
konference om brændefyring på
Christiansborg.
– En meget stor del, af den mængde partikler, der er i luften er ikke
født som partikler, men derimod som
gasarter, der senere er blevet til partikler, forklarede Helge Rørdam Olesen. Han nævnte som eksempel, at
skibstrafikken udleder store mængder
svovldioxid, der transporteres over
lange afstande og undervejs omdannes til partikler.
Det udslip af partikler, som DMU
betegner som de primære kilder, udgør kun cirka 14 procent af den samlede mængde partikler i en typisk
dansk by og under ti procent af
mængden i en gade. Hvis brændefyring blev forbudt, ville man således
kun få reduceret mængden af partikler
i udeluften med under ti procent og
ikke med de knap 70 procent, som ofte har været nævnt i pressen.

Overholder grænseværdierne
DMU har i de senere år målt koncentrationen af fine partikler i tre mindre
byer nord for Roskilde, hvor brændefyring er udbredt. Resultaterne herfra
viser koncentrationer på 1,2 – 4,4 mikrogram/m3 luft i fyringssæsonen, og
knap det halve hvis forureningen beregnes som et gennemsnit over hele
året.
Ifølge nye EU-regler må der maksimalt være en koncentration af fine
partikler på 25 mikrogram/m3 luft –
altså langt over de værdier, som er
registreret af DMU.
– Brændefyring udgør ikke nogen
voldsom del af det generelle forureningsniveau, men enhver forøgelse
vil give anledning til øget sygelighed.
Derfor skal udslippet af partikler naturligvis begrænses mest muligt, sagde Helge Rørdam Olesen på konferencen.
En af mulighederne er at skifte den
gamle ovn ud med en ny. Det vil ofte
kunne halvere udslippet af partikler,
viser tal fra Teknologisk Institut. ■

