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         Brændeovnen er en af de værste udledere af skadelige partikler i den luft vi til daglig er 

afhængig af at skulle indånde. 

               Selv har jeg br.ovn , ikke af allernyeste og mest effektive model , men dog mærket og 

godkendt mm.     Har nu fyret i nogle år og er hen ad vejen blevet mere og mere bevidst om , hvor 

slem en udleder jeg er ang. 

denne forurening og ønsker at vende dette miljømæssige problem med foreningens medlemmer og 

for at medvirke til bedste luftkvalitet i Solagera.   

( Fra jyllandsposten 2018,brændeovnen er en dræber. 

                Både DTU, Teknologisk Institut og Nationalt Center for Miljø og Energi har gennemført 

studier af brændeovnes skadelige bivirkninger. Én konklusion er, at fyring i en brændeovn svarer til 

at parkere mellem 3 og 17 diesellastbiler i tomgang ved den matrikel, hvor der fyres i brændeovn – 

fra de bedste brændeovne efter dagens standard til de dårligste! Det er interessant i forhold til den 

store fokus, der lige nu er på, hvornår og hvordan vi skal afskaffe og forbyde diesel- og nu også 

benzinbiler. ) 

                                        

       Og ang. biler i Solagera , særlig de gl dieselhakkere , ville det være rart hvis de kunne holde sig 

under det anbefalede ene minuts tomgang eller allerhelst slet ingen.   Det bør være en pligt og vil 

glæde os der vandrer i området. 

           Alternativer til br.ovnen er få , dog findes der små enkle og gode væg-ophængte flaske-

gasovne med indsug og udstødning til det fri som fungerer ganske fint og som gir en go tør varme.   

Har selv en kørende nu på 4. år uden problemer.     Selve investeringen er i gasovnens favør ca 4500 

kr excl opsætning som dog er enkel.     Brændeovne er noget dyrere medmindre det er en ældre og 

mere forurenende model , og er man nybygger kommer der så en skorsten oveni plus opsætning. 

         Brændeovnens hyggelige rare varme kontra dens skadelige udledninger og ret sikkert også 

indledninger bør vi medlemmer forholde os til. Amen. 
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