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Miljøstyrelsen & Fødevareministeriet
Strandgade 29
1401 København K

Bredebro d. 12/2 2017

Att: Gro Iversen
Forbrænding / Miljø ! Skorsten!
December 2014 advarede jeg miljøstyrelsen om, nu med klasse 5 er mange skorstene
vel mere end 50% uduelige da en kold skorsten ikke suger i forhold til en varm!
Hermed opstår der ingen undertryk i endda overtryk i forbrændings ovnen/kedel ! Og
så opstår der ”meget dårlig forbrænding” i ovnen /kedel . Ved ingen ,eller overtryk i
en ovn/kedel kan en forbrænding ikke få nok ilt tilført , fordi dette kan ikke fjernes!
CO og OGC ryger nemt over 10 gange det ønskede!
Hvad hjælper det med en ”Prøvningsattest ” der siger et ”flot tal” ! den er ikke
tilstede i praksis ”når en skorsten ikke suger ”!
En forbrænding i en ovn/kedel giver ”overtryk” ,da ild henter ilt til forbrænding!
Som skal fjernes! for at en forbrænding kan opnå en ”ren forbrænding”!
Dette gælder ikke mindst i optændings fasen !
Mange fyrrums brande opstår p.g.a dårlig træk i skorstene ! En dårlig skorsten (sug)
er skyld i en til sodning , som hurtig bygger sig op , og så sker skaden ”miljø/brand.
Der er ingen krav til, at en skorstensfejer skal måle ”skorstens sug” i røgrør ,der går i
skorstenen! . Mange kan ikke gøre dette !
Når man spørger efter dette kan svaret være ” vi får ikke penge for dette”!
Derfor bør/skal der være er ”lovkrav” at en skorstensfejer måler skorstens sug , hver
gang han/hun er på besøg! Som skal noteres på besøgs sedlen , hermed er der
kontrol på at skorsten er i orden!
En kold skorsten skal kan suge min.1m/m vand søjle målt i røgrør fra ovn/kedel
,såfremt ikke skal et anlæg ovn/kedel være forsynet med en ”røgsuger” der skaber
undertryk i ovn/kedel !

Hvad hjælper det med fine Prøvnings Attester når virkeligheden er noget andet!
For det er der ! Da det ikke er krav til at en ”skorstensfejer” skal måle ”sug” er det
”Miljøstyrelsen” der er synderen!
Er der en røgsuger, skal der måles før røgsugeren , for her skal der være undertryk!
Derfor: ”Lovkrav”
1) Alle skorstene skal være målt (sug) og påført besøgssedlen!
2) Skorstene der ikke opfylder ”krav” til mindst 1 m/m vandsøjle i kold tilstand
skal have en røgsuger som sørger for at der er undertryk ved forbrænding !
3) Da der nu er gået over 2 år siden jeg sidst forslog at ”måle en skorsten” , uden
der er sket det mindste . Derfor sender jeg dette brev til jer , men også til
”Miljøministeren” ! for i er ”Synderen” for en dårlig forbrænding ,da der
ingen ”Lovkrav” er til stede !
4) En ”Prøvnings rapport” er med det sug anlægget havde ved prøvningen ! ikke
er ført ud i praksis!
Med Venlig Hilsen
Smedegården Nr. Vollum a/s
Jørgen Larsen

Kopi sendt til:
”Miljøministeren ” mail: ministeren@mfvm.dk
”Skorstensfejerlauget” mail: lauget@skorstenfejeren.dk
Fantastisk at lauget ikke selv ”kræver” dette!
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