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Pressemeddelelse  

SF-Aarhus: Sluk de gamle brændeovne 

I Aarhus Kommune er der cirka 18.000 brændeovne og forureningen fra brændeovnene er meget 

høj. Mange aarhusianere klager over røgen, og forureningen fører både til tidlige dødsfald og en 

lang række sygdomme. Det er den seneste aftale i folketinget om miljøinitiativer i byerne der giver 

kommunerne en række muligheder for at formindske luftforurening. Den mulighed vil SF nu tage i 

brug. 

”Det er især børn, gravide, ældre og borgere med kroniske sygdomme der rammes hårdt af luftfor-

ureningen. Der er alt for mange aarhusianere, der bliver syge eller dør for tidligt som følge af luft-

forurening. Ved at mindske brugen af brændeovne passer vi på vores børn og sårbare borgere, hvis 

lunger og immunforsvar ikke kan forsvare sig mod forureningen. Det øger livskvaliteten og sænker 

risikoen for luftvejssygdomme.” 

”Min hygge er ikke vigtigere end din sundhed og derfor er det rimeligt at få slukket for de gamle 

brændeovne.” 

SF’s gruppeformand Jan Ravn Christensen udtaler om forslaget: ”I SF ønsker vi at begrænse brugen 

af private brændeovne så meget som muligt. Brændeovne udleder på en fyringssæson mere skadelig 

partikelforurening, end den samlede vejtrafik i Aarhus udleder på et helt år. Forureningen har store 

konsekvenser for de enkelte borgeres livskvalitet, men også store samfundsmæssige omkostninger, 

som vi skal gøre alt for at nedbringe.”  

I 2017 viste en rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet 

(https://dce.au.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/lokal-luftforurening-koster-aarhus-kommune-

20000-sygedage-om-aaret/) , at brændeovne bidrager væsentligt til forureningen af byen. Lokale 

forureningskilder i Aarhus Kommune som brændeovne og vejtrafik bidrog i 2014 til omkring 

20.700 sygedage og cirka 8% af det samlede antal af for tidlige dødsfald i Aarhus Kommune.  

Rapporten estimerer, at de samfundsmæssige omkostninger i 2014 var ca. 1,7 milliarder kr. om året 

for Aarhus Kommune som følge af al luftforurening. Af de 1,7 milliarder estimeres 127 millioner 

kr. at begrundes i emissionskilder i selve kommunen. Brændeovne udgør omkring 48% af de lokale 

kilder i forbindelse med helbredsrelaterede omkostninger i Aarhus Kommune.  

Den politiske aftale på Christiansborg om renere luft i de store byer gør det muligt for kommuner at 

kræve, at brændeovnsejere skal skrotte deres brændeovne produceret før 2008, hvis der er fjern-

varme eller naturgas i området. 
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