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Brændevarme er den
billigste opvarmning
Varme fra brændeovnen er op
til fem gange billigere end
elvarme og koster kun det
halve af opvarmning med f.
eks. oliefyr
Brændevarme er ikke bare en
hyggelig opvarmning, det er
også langt den billigste. Ifølge
en undersøgelse fra Teknologisk Institut står det klart, at
den lune hygge fra en moderne
brændeovn er billigere end
fjernvarme, halvt så dyr som
opvarmning med et traditionelt
oliefyr og hele fem gange billigere end elvarme.
Instituttet har sammenlignet
økonomien i de forskellige
opvarmningsformer. Og selv
om prisen på brænde kan variere i de forskellige dele af Danmark, vil korrekt træfyring i en

Ud over at være en billig
opvarmningsform er fyring med
brænde CO2-neutralt

Teknologisk Institut har
beregnet prisen for en kWh
varme fra en moderne
brændeovn til mellem
0,36 kr. og 0,49 kr.

moderne brændeovn altid være
den billigste måde at opvarme
boligen eller fritidshuset på,
konkluderer Teknologisk Institut.
Samtidig er fyring med træ
CO2-neutral, så ikke alene økonomien men også klimaet
nyder godt af den billige
opvarmningsform. Ved afbrænding afgiver træ nemlig kun
den mængde CO2, som er blevet optaget i træet, mens det
voksede. En tilsvarende mængde CO2 bindes så igen i de nye
træer, og da der er tilvækst af
skov i både Danmark og i Vesteuropa, er CO2-balancen sikret.
Derfor er fyring med træ en

meget effektiv metode til
reduktion af CO2-udslippet.
36 øre pr. kWh varme
Teknologisk Institut har beregnet prisen for en kWh varme fra
en moderne brændeovn med en
virkningsgrad på mindst 70 procent. Afhængig af prisen på
brænde koster varmen i fra en
sådan brændeovn mellem 0,36
kr. og 0,49 kr.
Den tilsvarende mængde varme fra et oliefyr koster 0,81 kr.,
fra fjernvarme koster det mel-

lem 0,45 og 0,75 kr. – og fra
elvarme 1,70 kr. Beregningerne
er baseret på priser fra marts
2009.
Alle moderne brændeovne er
udviklet, så de har en høj virkningsgrad og udnytter brændet
ef-fektivt. Samtidig har de 14
medlemmer af DAPO – Foreningen af leverandører af pejse
og brændeovne i Danmark –
udviklet ovnene, så brændeovnens udslip af partikler i dag er
under det halve af, hvad der er
tilladt.

FAKTA
• Brændefyring er CO2-neutral. Ved afbrænding af træ
frigives CO2 svarende til den
mængde, træet har optaget
under væksten. (Kilde: Energistyrelsen 2007)
• Fyring med træ sparer
Danmark for cirka 500.000
tons fyringsolie. (Kilde: Energistyrelsen 2007)
• Fyring med træ reducerer
Danmarks udslip af CO2
med 1,6 mio. tons årligt. Det
svarer til 10 % af Danmarks
forpligtelse i Koyoto-aftalen.
(Kilde: Energistyrelsen 2007)
• Partikelforureningen i luften
i Danmark stammer for 80 %
vedkommende fra udlandet
(Kilde: Miljøstyrelsen 2005)
• Danske brændeovne er
årsag til 2 % af den forurening med fine partikler, vi
oplever i Danmark (Kilde:

Miljøstyrelsen 2005)
• Partikelforureningen fra
danske brændeovne er faldende. Takket være produktudvikling hos producenterne
er artikeludslippet fra danske
brændeovne mere end halveret i årene fra 2002-2008.
(Kilde: Teknologisk Institut
2008)
• Partikeludslippet fra en
moderne, dansk brændeovn
ligger væsentligt under de tilladte grænseværdier for
udslip. Emissionen fra en ny
brændeovn ligger gennemsnitligt på under 3g/kg – altså 3 gram partikler pr. kilo
indfyret træ. Brændeovnsbekendtgørelsens grænseværdier tillader op til 10g/kg.
(Kilde: Teknologisk Institut
2008)
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