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Grotesk at foreslå ’grøn’
Afgift på en vedvarende og
CO2-neutral energikilde
Det Økologiske Råd vejrer morgenluft hos ny regering og genfremsætter
et upopulært forslag om afgift på brændeovne, og Dansk Fjernvarme
overså de mest basale fakta, da organisationen hastede ud med forslag om
NOX-afgift på brændeovne og private træpillefyr. Der er nemlig næsten ingen NOX -udledning fra brændefyring
”Man tror ikke sine egne ører, når man nu igen hører den private forening Det
Økologiske Råd genfremsætte sit forslag om afgift på brændeovne,” siger formanden for DAPO – Foreningen af Leverandører af Pejse og Brændeovne – direktør Peter Jessen Hansen, Morsø Jernstøberi.
Forslaget blev for halvandet år siden afvist af stort set alle politiske partier, men nu
vejrer foreningen åbenbart morgenluft hos den nye regering og blander sig i debatten om regeringens forslag til nye, grønne afgifter.
”Men det er da grotesk, at en forening, der arbejder for bedre klima og miljø, kan
finde på at stille forslag om at lægge afgift på en varmekilde, der anvender vedvarende energi og som tilmed er CO2-neutral, siger Peter Jessen Hansen.
Han undrer sig også over den udmelding, der torsdag kom fra Dansk Fjernvarme.
Organisationen arbejder sammen med Det Økologiske Råd og mener lige som samarbejdspartneren, at transport og brændeovne slap ’for billigt’ i forbindelse med regeringens forslag om nye afgifter på kvælstofudledning, de såkaldte NOX’er.
”Dansk Fjernvarme har været så forhippet på at genoplive deres hetz mod brændeovne, at deres pressechef glemte alt om research, før han gik i medierne og sagde
(citat:): ’…brændeovne udleder rigtig meget NOx, især hvis der ikke fyres rigtigt…(citat slut)”
”Vi må skuffe Dansk Fjernvarme. Ifølge Miljøstyrelsen stammer cirka 3 % af de samlede
NO X-udledninger i Danmark fra brændeovne, pillefyr og brændekedler, og det kan vist ikke
siges at være et problem af stor betydning sammenholdt med den totale udledning. I øvrigt
er NO X-udledningen helt uden sammenhæng med den måde, man fyrer på. Det burde pressechefen nemt kunne finde ud af, men Dansk Fjernvarme valgte altså at fare frem og lufte
de frustrationer, som vi brændeovnsproducenter godt forstår. Brændeovnen er en konkurrerende opvarmningsform, der anvender vedvarende energi og som er CO2-neutral. Tilmed er
det en billig opvarmningsform modsat fjernvarmen, der kan have en prisstruktur, som forbrugerne ikke har mulighed for at gennemskue,” siger Peter Jessen Hansen og slutter:
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”Frustrationen er tydelig – men den fritager altså ikke en organisation som Dansk Fjernvarme for at være seriøs og veldokumenteret, hvis den vil deltage i debatten og tilmed fremsætte forslag til politisk beslutning.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til formanden for DAPO, Peter Jessen Hansen, Morsø
Jernstøberi A/S på telefon 40 35 85 87.
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