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OECD-rapport om luftforureningen
i København bygger på 10 år gamle tal
OECD’s rapport med dumpekarakteren til Københavns luftkvalitet bygger på gennemsnitstal helt tilbage fra 2001-2006. Fakta er ifølge Nationalt Center for Miljø og Energi, at partikelforureningen i København er halveret fra 2001-10
Op til 10 år gamle tal ligger bag den OECD-statistik, som fik pressen til fredag den 27.01.12. at
udråbe København til at være mere forurenet end Los Angeles og Rom. I statistikken over partikelforurening lå København ifølge OECD på en 43. plads blandt 73 storbyer i hele verden – men i
statistikken blev det understreget, at den er baseret på gennemsnitstal for årene 2001-2006. Det
blev imidlertid ikke nævnt i pressen.
Fakta om luftforureningen med partikler i København giver et ganske andet billede: Partikelforureningen er ifølge Nationalt Center for Miljø og Energi (det tidligere Danmarks Miljøundersøgelser), at partikelforureningen halveret fra 2001-2010. Det viser en rapport, som blev offentliggjort i
september 2011. Rapporten kan findes her:
http://www.dmu.dk/nyheder/artikel/fortsat-nedgang-i-partikel-forureningen-i-koebenhavn/
Som en af årsagerne til den markante forbedring af luftkvaliteten nævnes specifikt, at der i 2008
blev indført skærpede krav til emissionen fra brændeovne og brændekedler. Allerede på det tidspunkt havde de danske producenter af brændeovne i flere år arbejdet på at udvikle brændeovnen
teknologisk med henblik på at nedbringe emissionen af partikler i brænderøgen. Udviklingsarbejdet førte til, at partikelemissionen fra en moderne brændeovn blev halveret i årene fra 2002-2008.
Virkeligheden har overhalet
”I DAPO kan vi måske ikke undre os så meget over, at Det Økologiske Råd benytter den tilsyneladende gode historie om en alarmerende luftforurening i København til endnu engang at hetze
mod brændeovne. Men det kan undre, at pressen overhovedet kan gøre 10 år gamle tal til en historie og kan undgå at hæfte sig ved, at tallene er forældede,” siger Peter Jessen Hansen, der er
formand for DAPO – Foreningen af Leverandører af Pejse og Brændeovne i Danmark.
”OECD’s statistik er for længst overhalet af den virkelighed, vi brændeovnsproducenter befinder
os i, ” siger Peter Jessen Hansen. ”Mange har udskiftet de gamle brændeovne med en moderne
ovn, der udleder under det halve af, hvad grænseværdierne for partikelemission tillader. En anden, betydelig faktor er, at langt den største del af de danske brændeovnsbrugere virkelig gør en
indsats for at fyre så miljørigtigt som muligt,” siger Peter Jessen Hansen

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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