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SF: Der er brug for forbud mod brændeovne i tætbefolkede områder
 
I Aarhus Kommune er der cirka 18.000 brændeovne og forureningen fra brændeovnene er meget 
høj. Mange aarhusianere klager over røgen og forureningen der fører både til mange tidlige 
dødsfald og en lang række sygdomme. SF stiller derfor et nyt forslag i byrådet der skal begrænse 
brugen af ovnene. Partiet har sendt en henvendelse til miljøministeriet, hvori der argumenteres 
for at give kommunerne muligheden for helt at forbyde ovnene i tætbefolkede områder samt for at 
få hævet skrotningspræmien. 
 
Byrådsforslaget i Aarhus går på at indføre en forskrift om brugen af brændeovne der regulerer 
brugen af ovnene. Det vil betyde, at der indføres et forbud mod at afbrænde om natten, ligesom det 
allerede er praksis i 12 andre kommuner. Ligeledes foreslår partiet, at Aarhus Kommune laver en 
kommunal skrotningspræmie til aarhusianere der ikke har miljøvenlige varmekilder.
 
Politisk Leder for SF-Aarhus og Børn og Unge-rådmand Thomas Medom siger:
”Det handler ikke mindst om at beskytte vores børn. De er ekstra sårbare, fordi deres lunger og 
immunforsvar endnu ikke er fuldt udviklet. Brændeovne er skyld i mange luftvejssygdomme og 
nedsat livskvalitet for alt for mange aarhusianere. De betyder også alt for mange dødsfald, så der 
er altså brug for at der bliver gjort noget markant.”
 
”Vi elsker hygge. Men forureningen fra ovnene er så voldsom, at der er brug for at gøre noget ved 
ikke mindst de gamle ovne. Der bør laves et forbud mod at nyopsætte ovne i boliger med 
fjernvarme, skrotningspræmien bør hæves markant og i områder med højest partikelforurening, bør
det være muligt at lave et forbud - selvfølgelig med fuld erstatning til husejere der må skrotte 
ovnen.”
 
”Vi skal følge efter de kommuner der har forbudt afbrænding om natten. Natfyring i brændeovnen 
spild af energi og udsætter naboerne for alt for meget forurening.”
 
Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet har vist at er der mere end 200 årlige 
dødsfald og 20.000 sygedage på grund af luftforurening i Aarhus og brændeovnene er den største 
årsag. 

https://dce.au.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/lokal-luftforurening-koster-aarhus-kommune-20000-
sygedage-om-aaret/
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