Natur & Miljø

Forskrift for brug af brændeovne

Formål
Forkert brug af brændeovne, brændekedler, pejse og lignende fastbrændselsovne medfører ofte røggener
for de omkringboende samtidig med, at udledningen af sundhedsskadelige partikler øges.
Forskriften har til formål at forebygge gener, der stammer fra forkert brug af brændeovne.

Lovgrundlag
Denne forskrift er udarbejdet i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 49 af 16. januar 2018 om
regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW (Brændeovnsbekendtgørelsen).

Kapitel 1: Anvendelsesområde
§ 1 Forskriften gælder for brug af fastbrændselsovne under 1 MW i Furesø Kommune. Fastbrændselsovne
på godkendelsespligtige virksomheder er ikke omfattet af forskriften.
Stk. 2. Ejer og/eller bruger af en fastbrændselsovn er ansvarlig for overholdelsen af denne forskrift.
§ 2 I tvivlstilfælde afgør Furesø Kommune, om en fastbrændselsovn, og/eller brugen af den, er omfattet af
forskriften.

Kapitel 2: Definitioner
§ 3 I denne forskrift forstås ved:
1. Fastbrændselsovne er bl.a.:
•
•
•
•
•
•
•
•

Brændeovne
Pejse og pejseindsatser
Brændekedler
Fastbrøndselsfyr
Stokerfyr
Pillefyr
Masseovne
Pilleovne

2. Rent brændsel er bl.a.:
•
•
•
•

Kløvet råtræ
Træpiller og briketter lavet af rent træ
Rent træ uden indhold af lim, lak, maling, søm, skruer, beslag osv.
Restprodukter omfattet af den til enhver tid gældende bekendtgørelse om biomasseaffald

3. Affaldstræ er alle former for behandlet træ, herunder bl.a.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Imprægneret træ
Malet træ
Lakeret træ
Limet træ
Spånplader
Bygningstræ
MDF-plader
Plastlaminatplader
Træpaller, herunder engangspaller
Jernbanesveller
Telefonmaster

Emballagetræ
4. Husholdningsaffald: enhver form for affald, der fremkommer i en almindelig husstand, herunder bl.a.:
•
•
•
•

Mælkekartoner
Plast
Farvede og glittede blade og reklamer, dog ikke glittet papir.
Pap

Kapitel 3: Brændselstyper og opbevaring
§ 4 I fastbrændselsovne må der kun anvendes rent brændsel med et vandindhold må mindre end 18 %.
Stk. 2. Der må kun fyres med den type brændsel, som producenten af fyringsanlægget anbefaler, og som
fremgår af prøvningsattesten.
Stk. 3. Der må ikke fyres med affaldstræ eller husholdningsaffald i fastbrændselsovne.
Stk. 4. Der må ikke fyres med koks eller kul i fastbrændselsovne.
Stk. 5. Nyfældet og nykløvet træ skal tørre i mindst et år og have et vandindhold på mindre end 18 %, før
det må bruges som brænde i en fastbrændselsovn.
Stk. 6. Brænde skal opbevares på et tørt og ventileret sted, som for eks. i et brændeskur.

Kapitel 4: Brug af fastbrændselsovn
§ 5 Til optænding i en fastbrændselsovn må der kun bruges følgende:
•
•
•

Tørt kvas
Pindebrænde
Optændingsblokke

•

Sammenkrøllet avispapir

Du må ikke fyre med affald – det gælder også emballageaffald, som for eks. pap og engangspaller.

§ 6 Der skal altid være tilstrækkelig luft til at sikre en god forbrænding.
Stk. 2. Der må ikke lukkes ned på lufttilførslen med henblik på at have gløder over længere tid.
§ 7 Brændkammeret må ikke fyldes mere end det, producenten anbefaler.
§ 8 Brændkammeret skal tømmes efter producentens anbefalinger.

Tænd op i toppen af træet. Brug kun rent brændsel, som har mindre end 18 % vandindhold. Sørg for rigelig
luft til flammerne. Tjek at røgen er næsten usynlig.
Du skal sørge for, at der altid er nok luft til brændeovnen, da du ellers kvæler forbrændingen, og røgen vil
indeholde store mængder sundhedsskadelige partikler, som for eks. tjærestoffer.
For lidt luft giver også en dårlig økonomi, når uforbrændte gasser forsvinder op gennem skorstenen uden at
give varme. Du kan gradvist skrue ned for lufttilførslen, hvis du venter til de mørke gule flammer er blevet
lysere, mere klare og lidt blålige. Vær opmærksom på ikke at skrue for langt ned for ilten.
Aske, sod og slagger skal afleveres sammen med dit restaffald. Før affaldet lægges i affaldsbeholderen, skal
det være fuldstændig afkølet og emballeret særskilt i tætte poser.

Kapitel 5: Højdekrav
§ 9 Aftrækssystemer, der etableres eller ændres væsentlig skal, for så vidt angår tilsluttede fyringsanlæg,
opfylde de til enhver tid gældende regler i Brændeovnsbekendtgørelsen.
Stk. 2. Furesø Kommune kan stille supplerende krav til et eksisterende anlægs højde og placering, såfremt
kommunen vurderer, at det pågældende anlæg giver anledning til væsentlige gener.

Kapitel 6: Gener
§ 10 Røgen fra fastbrændselsovne må ikke give anledning til væsentlige, vedholdende gener for naboen.
Stk. 2. Furesø Kommune afgør i tvivltilfælde, om en røggene er væsentlig.

Gener opstår ofte, fordi skorstenen er forkert udformet eller står for lavt set i forhold til naboejendomme.
Ofte er det nødvendigt, at skorstenen munder ud over det højeste sted på taget, eller over taget på de
nærmeste liggende bygninger.
Din skorstensfejer kan hjælpe dig med at få anlægget korrekt dimensioneret fra starten – tag derfor en snak
før anlægget monteres.
Hvis kommunen vurderer, at det er nødvendigt, kan der stilles krav om afhjælpende tiltag. Det kan
eksempelvis være, at skorstenen skal forhøjes eller at der skal udføres målinger.
Du skal som ejer/bruger selv betale udgifter til afhjælpende tiltag. Det gælder også, hvis en rådgiver skal
lave beregninger eller andet, for eksempel til at bestemme den nødvendige højde på skorstenen.

Kapitel 7: Tilsyn og håndhævelse
§ 11 Furesø Kommune fører tilsyn med, at bestemmelserne i denne forskrift samt øvrig lovgivning på
området overholdes.
Stk. 2. Furesø Kommune kan indskærpe, at forhold bringes i orden, svarende til forskriftens bestemmelser.
§ 12 Furesø Kommune kan meddele påbud om yderligere forureningsbegrænsende foranstaltninger efter
Miljøbeskyttelseslovens1 § 42, eksempelvis vedrørende:
•
•
1

Højden af skorstenen
Indskrænkning af brugen af anlægget

Lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 241 af 13. marts 2019.

•

Fastsættelse af bestemte vilkår vedrørende brugen af anlægget

§ 13 Furesø Kommune kan nedlægge midlertidigt eller permanent forbud mod brug af en
fastbrændselsovn, hvis forskriften – eller afgørelser truffet efter forskriften, ikke efterkommes, eller hvis
tidligere implementerede tiltag ikke kan afhjælpe gener jf. Miljøbeskyttelseslovens § 42 stk. 4. Det kan
eksempelvis være hvis terræn, placering og højde af bygninger, træer, skorsten mv. gør området uegnet til
brug af den pågældende ovn.
§ 14 Indskærpelser om overholdelse af forskriftens bestemmelser kan ikke påklages til anden administrativ
myndighed. Påbud meddelt efter forskriftens § 12 og forbud nedlagt efter forskriftens § 13 kan, med
hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens § 91, påklages. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt
jf. Miljøbeskyttelseslovens § 93.
§ 15 Kommunen kan fastsætte bødestraf for overtrædelse af reglerne i denne forskrift jf. kap. 9 i
Brændeovnsbekendtgørelsen.

Kapitel 8: Ikrafttrædelse
§ 17 Denne forskrift træder i kraft 9. maj 2019.
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