
 

 

 

 

 

 

 

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om kommunale forskrifter om udskiftning    
eller nedlæggelse af ældre brændeovne i områder med kollektiv varmeforsyning 

Kræftens Bekæmpelse takker for muligheden for at afgive høringssvar til bekendtgørelsen 
vedr. kommunernes mulighed for at vedtage, at ældre brændeovne fra før juni 2008 skal ud-
skiftes eller nedlægges i områder med kollektiv varmeforsyning. Vi henviser til vores hørings-
svar vedr. lov nr. 575 af 10. maj 2022, som denne bekendtgørelse udmønter.   

I Kræftens Bekæmpelse er vi, som nævnt i tidligere høringssvar, bekymrede for forureningen 
fra brændeovne. Luftforurening med partikler er kræftfremkaldende, og brænderøgen indehol-
der kræftfremkaldende stoffer, som f.eks. tjærestoffet benzo(a)pyren, dioxin og formaldehyd. 
Brændefyring står for størstedelen af den partikelforurening, der udledes i Danmark. WHO har i 
2021 opdateret deres retningslinjer om grænseværdier for forurenet luft, og sænket grænse-
værdien for fine partikler. Grænseværdien overskrides i dag i de fleste danske byer. Det er der-
med nødvendigt med tiltag, der effektivt mindsker luftforureningen.  

Det er positivt, at regeringen ønsker at nedbringe forureningen fra brændeovne, og at man 
med lovforslaget vil give de enkelte kommuner mulighed for lokalt at beslutte, at brændeovne, 
fra før 2008 skal udskiftes eller nedlægges i områder med kollektiv varmeforsyning.  

Men som nævnt i tidligere høringssvar er selv nyere svanemærkede brændeovne årsag til mas-
siv partikelforurening sammenlignet med andre varmekilder, og sodpartiklerne fra røgen bidra-
ger til den globale opvarmning. Hvis lovforslaget effektivt skal mindske brænderøgsforurenin-
gen er det derfor langt fra tilstrækkeligt blot at udskifte ældre brændeovne med nye. Vi me-
ner, at det i områder med adgang til fjernvarme bør være muligt for kommunerne at vedtage 
at nedlægge alle brændeovne uanset alder. Imidlertid har den aktuelle energikrise gjort det 
svært for mange borgere at betale deres varmeregninger. I områder, hvor der ikke er adgang til 
fjernvarme, bør der derfor som en del af den grønne omstilling indføres målrettet økonomisk 
tilskud til at udskifte brændeovne med renere varmekilder som f.eks. energieffektive og støj-
svage varmepumper.  

I Kræftens Bekæmpelse vil vi også opfordre til, at sundheds- og miljømyndigheder igangsætter 
en bred informationsindsats om brændeovnes forurening af luften indendørs og udendørs 
samt om de klimaskadelige virkninger af røgens sodpartikler. Det er nødvendigt for at give bor-
gerne viden og handlemuligheder, der kan mindske sundhedsskadelig luftforurening i nærmil-
jøet. 
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