
 

 

 
   

 
Notat vedr. kampagnen ”Ren luft redder liv” 
 

Hovedbudskaber 

 Kampagnen blev iværksat pba. anbefalinger fra KK’s ekspert-
gruppe for sundhed og luftforurening (jf. budget 2019) og er ba-
seret på videnskabelige bidrag fra Aarhus og Københavns Uni-
versitet. 
 

 Kampagnen havde udelukkende som formål at oplyse om de 
sundhedsmæssige konsekvenser ved luftforurening og ingen 
anbefalinger til konkret brug af brændeovne 

 SUF var afsender på oplysningskampagnen, da luftforurenings-
området deles mellem SUF og TMF som følge af, at luftforure-
ningsområdet indeholder både et miljøaspekt og et sundheds-
aspekt.  
 

 SUF har jf. styrelsesvedtægten ansvar for at håndtere kommu-
nens tværgående sundhedsmæssige indsatser hvilket logisk 
også indbefatter luftforurening, når luftforurening er en af de 
største kilder til for tidligt død i København. Sundheds- og Om-
sorgsudvalget har det tværgående ansvar på sundhedsområdet 
– det samme gør sig gældende, når vi taler børns sundhed og 
koordinationen med Børn- og Ungeforvaltningen.  

 

Baggrund for kampagnen  
I efteråret 2020 lancerede Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kam-
pagnen ”Ren luft redder liv”, som havde til formål at oplyse om de lokale 
kilder til sundhedsskadelig luftforurening i København, samt at give kø-
benhavnerne rådgivning til, hvad de selv kan gøre for at reducere sund-
hedsskadelig luftforurening lokalt, samt mindske egen eksponering. 
 
Kampagnen blev iværksat pba. anbefalinger fra 2019 fra Københavns 
Kommunes ekspertgruppe for sundhed og luftforurening samt Sund-
heds- og Omsorgsforvaltningens årsrapport om sundhed og luftforure-
ning, der hovedsageligt er baseret på videnskabelige bidrag fra Aarhus 
Universitet og Københavns Universitet. Denne indsats blev igangsat på 
baggrund af budgetaftalen for Budget 2019.  
 
 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen som afsender 
SUF var afsender på oplysningskampagnen om sundhed og luftforure-
ning, da luftforureningsområdet deles mellem SUF og Teknik- og Miljø-
forvaltningen som følge af, at luftforureningsområdet indeholder både 
et miljøaspekt og et sundhedsaspekt.  
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Københavns Kommunes styrelsesvedtægt angiver, at TMF har ansvar 
for teknik- og miljøområdet vedrørende luftforurening og har ansvaret 
for at håndtere den konkrete miljømæssige regulering af luftforurening. 
SUF har jf. styrelsesvedtægten ansvar for at håndtere kommunens tvær-
gående sundhedsmæssige indsatser, hvilket logisk også indbefatter 
luftforurening, idet luftforurening er en af de største kilder til for tidlig 
død og øget sygdom blandt københavnerne. Der er altså en klar 
sundhedsfaglig dimension i arbejdet med luftforurening. Som ek-
sempel kan nævnes, at TMF i deres arbejde har stort fokus på de EU-
fastsatte grænseværdierne for luftforurening. Men fra et sundhedsfag-
ligt perspektiv peger flere forskere og eksperter på, at der ikke er nogen 
nedre grænse for, hvornår luftforurening er sundhedsskadeligt, hvilket 
understreger behovet for sundhedsfaglige perspektiv på luftforure-
ningsdagsorden, hvilket Sundheds- og Omsorgsudvalget er ansvarligt 
for.  
 
Det må derfor vurderes for inden for Sundheds- og Omsorgsforvaltnin-
gen og -udvalgets område at oplyse befolkningen om forurening ved 
brug af brændeovne og ved trafikken. Der er tale om en oplysningskam-
pagne, der bygger på ekspertgruppens årsrapporter, som er forelagt 
Sundheds- og Omsorgsudvalget.  

Det fremgår i indstillingen på Gruppeformandskredsens møde, at ”… det 
er i strid med styrelsesvedtægten, at sundheds- og omsorgsborgmeste-
ren tager initiativer vedrørende luftforeningen, herunder en kampagne, 
hvor samtlige virkemidler henhører under Teknik- og Miljøområdet.  

Det er SUF’s klare vurdering, at der ikke er sket et brud på styrelsesved-
tægten. Det er kendt praksis i Sundheds- og Omsorgsudvalget, at udval-
get i stort omfang givet SUF et bredt mandat til at igangsætte kampagner 
på sundheds- og omsorgsområdet. Udvalget bliver blandt andet orien-
teret løbende om kampagner, der igangsættes på sundheds- og om-
sorgsområdet. Kampagnen om luftforurening omhandlede kun brugen 
af brændeovne og de sundhedsmæssige konsekvenser, som hører til i 
begge forvaltninger – også qua det delte ressort.  

Kampagnen fremgår af følgende underside på Københavns Kommunes 
hjemmeside: https://renluft.kk.dk/. Der er ikke noget i kampagnen, der 
omhandler anbefalinger til korrekt brug af brændeovne. Kampagnen har 
fokus på at oplyse borgerne om forureningskilder, sådan borgerne kan 
være med til at understøtte renere luft i København ved adfærdsændrin-
ger.  


