Opslag til Hyldebjergs hjemmeside

!
GOD LUFT I HYLDEBJERG
!

På Hyldebjergs generalforsamling 2018 blev nedenstående forslag vedtaget med 18
stemmer for. Een undlod at stemme:
Grundejerforeningens bestyrelse bedes henstille til de medlemmer, der stadigvæk bruger
deres fastbrændsels-ovn, at de ved ugunstige vejrforhold som f.eks. stille vejr
(vindhastighed under 3 m pr. sekund), dis og tåge undlader at fyre.
Lejre Kommunes forskrift fra 2016
Med det forslag fulgte vi op på Lejre Kommunes forskrift fra 2016, hvor der blandt andet
står at “I konkrete sager kan Lejre Kommune kræve, at ovne ikke må bruges under særlige
vejrhold.”
Se § 14, stk. 2 på https://www.lejre.dk/media/1977/forskrift-for-braendeovne-2016.pdf
Forskriften er udarbejdet med hjemmel i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1461 af 7.
december 2015 om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til brændsel under 1 MW
(Brændeovnsbekendtgørelsen).
Viden om vindhastighed
Det er i stille vejr med vindhastigheder på 3 meter pr. sekund (eller der under), at
brænderøg lægger sig mellem husene, trænger ind i boligerne og er umulig at få ud af
stuer og soveværelser igen.
Oplysninger om vindhastighed i Hvalsø på et givet tidspunkt kan man se på hjemmesiden
Hvalsø i spalten til højre.
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=hvals
%C3%B8&ie=UTF-8&oe=UTF-8
For eksempel den 14. august 2018 kl. 11.20 fik man at vide, at temperaturen i Hvalsø var
200 C, vinden kom fra vest med en hastighed på 3 meter pr. sekund og luftfugtigheden var
81%. (Weather: 20°C, Wind W at 3 m/s, 81 % Humidity). Sådan en dag er det altså ikke
hensigtsmæssigt at fyre i sin brændeovn.
Brænderøgsgenerede i Lejre Kommune
I Lejre Kommune var 16 % af befolkningen generet af brænderøg i 2013 i deres
boligområde. Det svarer til ca. 4300 mennesker.
Læs mere i min bog Brænderøg og helbred. Den kan lånes på biblioteker og købes i
boghandlen. Og besøg den amerikanske hjemmeside fra læger og videnskabsfolk
mod brænderøg https://woodsmokepollution.org/index.html
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Venlig hilsen
Solveig Czeskleba-Dupont (Hyldebjerg 25)
Den 16. august 2018

