Forskrift for brug af fastbrændselsovne
(brændeovne m.v.) i Frederiksberg Kommune

Baggrund
§ 1. Som hjælp til borgerne, har Frederiksberg Kommune udarbejdet denne forskrift. Den
indeholder regler for korrekt brug af ovne til fast brændsel.
Forkert brug af brændeovne, brændekedler, pejse og lignende ovne til fast brændsel er
ofte årsag til røggener for naboer. Samtidig er der risiko for øget udledning af
sundhedsskadelige partikler og stoffer til omgivelserne.
Du kan læse mere om korrekt fyring på www.frederiksberg.dk
Lovgrundlag
§ 2. Forskriften har hjemmel i:
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 46 af 22. januar 2015 om regulering af
luftforurening fra fyringsanlæg til brændsel under 1 MW.
Område
§ 3. Forskriften gælder for alle boliger, ejendomme, ikke-godkendelsespligtige virksomheder
og institutioner i Frederiksberg Kommune.
Stk. 2 Forskriften fastsætter retningslinjer for brugen af fyringsanlæg til fast brændsel.
Stk. 3 Ejere og brugere af fyringsanlæg til fast brændsel er ansvarlige for, at forskriften
overholdes.
§ 4. Hvis der er tvivl, om en ovn og/eller brugen af en ovn er omfattet af forskriften, træffer
By- og Miljøområdet afgørelsen herom.
Definitioner
§ 5. I denne forskrift forstås ved:
1) Fyringsanlæg til fast brændsel er bl.a.:
Brændeovne
Pejse og pejseindsatser
Brændekedler
Fastbrændselsfyr
Stokerfyr
Pillefyr
Masseovne
2) Affaldstræ er alle former for behandlet træ, herunder bl.a.:
Imprægneret træ
Malet træ
Lakeret træ
Limet træ
Spånplader
Bygningstræ
MDF-plader
Plastlaminatplader
Træpaller
Jernbanesveller
Telefonmaster
Emballagetræ

Info
Ved køb eller overdragelse af en
brændeovn m.v., skal du sikre dig, at
der medfølger en prøvningsattest.
Attesten
skal underskrives af
skorstensfejeren og gemmes
i 10 år.
Prøvningsattesten skal
dokumentere, at kravene i
Bekendtgørelse nr. 46 af
22. januar 2015 er
opfyldt.

Info
Du må ikke fyre med affald det gælder også
emballageaffald som f.eks.
pap og éngangspaller.

3) Husholdningsaffald er alle former for affald, der dannes i en almindelig husstand,
herunder bl.a.:
Pap
Mælkekartoner
Plast
Farvede og glittede reklamer
4) Rent brændsel er f.eks.:
Kløvet træ (råtræ)
Træpiller og træbriketter lavet af rent træ
Rent træ uden indhold af lim, lak, maling, søm, skruer, beslag osv.
Andre restprodukter omfattet af bekendtgørelse om biomasseaffald
5) Tørt brændsel er rent brændsel med et vandindhold på mindre end 18 %.
Brænde – typer og opbevaring
§ 6. I fyringsanlæg til fast brændsel må der kun bruges
rent, tørt brændsel.
Stk. 2 Der må kun fyres med den type brændsel,
som producenten af fyringsanlægget anbefaler
(står i prøvningsattesten).
Stk. 3 Der må ikke fyres med affaldstræ og
husholdningsaffald i fyringsanlæg til fast brændsel.
Stk. 4. Der må ikke fyres med koks eller kul.
§ 7. Brændet skal være tilpasset brændkammerets størrelse
og i øvrigt være den størrelse, som producenten af
fyringsanlægget anbefaler.

Info
Det bedste er, hvis træet har
stået lidt tid indendørs, inden
det kommer i brændeovnen.
Når der er gang i
brændeovnen, kan du gå
udenfor og se, om der
kommer synlig røg op af
skorstenen, og om det lugter.
Hvis det gør, er brændet ikke
tørt nok.

§ 8. Nyfældet og nykløvet træ skal tørre i mindst 1 år,
før det må bruges som brænde i en fastbrændselsovn.
§ 9 Brænde skal opbevares et tørt og ventileret sted, fx
i et brændeskur.
Brug af fastbrændselsovn
§ 10. Til optænding i en fastbrændselsovn må der kun
bruges følgende:
Tørt kvas
Pindebrænde
Optændingsblokke
Sammenkrøllet avispapir eller lignende
Stk. 2 Optændingen må højest vare 15 minutter.
§ 11. Der skal altid være rigelig tilførsel af luft.
§ 12. Brændkammeret må ikke fyldes mere, end
det producenten anbefaler.

Info
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
og stoffer.
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.

Stk. 2. Der må ikke fyres over natten. Dvs. om natten må lufttilførsel ikke skrues ned mhp. at have gløder
den næste morgen.
§ 13. Brændkammeret skal tømmes for aske efter
producentens anbefalinger.
Info
OPTÆNDING
Tænd op i toppen af træet
Brug kun rent tørt brændsel
Sørg for rigelig luft til flammerne
Tjek at røgen er næsten usynlig
ASKEN
Aske, sod og slagger skal afleveres sammen med
restaffaldet til forbrænding. Før affaldet lægges i
affaldsbeholderen, skal det være fuldstændig afkølet og
emballeret særskilt i tætte poser

Højde af aftrækssystem
§ 14 Aftrækssystemer, der etableres eller ændres væsentlig skal, for så vidt tilsluttede fyringsanlæg til og
med 30 kW, opfylde de til hver tid gældende regler i bek. nr. 46 af 22/1/2015.
Stk. 2 By- og Miljøområdet kan stille supplerende krav til afkastets højde og placering, såfremt det er
nødvendigt, jf. § 18,19.
Skorsten og gener
§ 15. Røgen fra fyringsanlæg til fast brændsel må ikke
give anledning til væsentlige gener for naboen
(f.eks. i form af røg).
Stk. 2 By- og Miljøområdet afgør om en gene er væsentlig.
Info
Hvis By- og Miljøområdet vurderer, at det er
nødvendigt, kan den stille krav om afhjælpende tiltag.
Det kan fx være, at skorstenen skal forhøjes.
Du skal som ejer/bruger selv betale udgifter til
afhjælpende tiltag. Det gælder også, hvis en rådgiver
skal lave beregninger eller andet til fx at bestemme
den nødvendige højde på skorstenen.

Info
Gener opstår ofte, fordi
skorstenen er forkert
udformet, fx at den er for lav
eller, at lysningsarealet er
forkert. 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
med ham inden du sætter
anlægget op.

Tilsyn og Håndhævelse
§ 16. By- og Miljøområdet fører tilsyn med, at bestemmelserne i denne forskrift samt øvrig
lovgivning på området overholdes.
§ 17. By- og Miljøområdet kan henstille eller indskærpe, at forhold bringes i orden,
svarende til forskriftens bestemmelser.

§ 18. By- og Miljøområdet kan meddele påbud efter Miljøbeskyttelseslovens § 42,
eksempelvis om en eller flere af følgende foranstaltninger:
1) at skorstenen skal ændres herunder forhøjes, jf. i øvrigt § 14
2) at brugen af anlægget indskrænkes
3) at anlægget bruges på en bestemt måde, herunder at det kun må bruges på
bestemte tidspunkter eller under bestemte vejrforhold.
4) at der anvendes brændsel af tilstrækkelig tørhed.
§ 19. By- og Miljøområdet kan nedlægge midlertidigt eller permanent forbud mod brug af
en fastbrændselsovn, hvis den ikke overholder bestemmelserne i denne forskrift eller
afgørelser truffet efter forskriften.
§ 20. I særlige tilfælde kan By- og Miljøudvalget meddele dispensation for reglerne i denne
forskrift. En anmodning om dispensation skal være skriftlig og indeholde en særlig
begrundelse.
Administrative bestemmelser
§ 21. Afgørelser truffet efter denne forskrift kan ikke påklages til anden administrativ
myndighed.
§ 22. Uanset bestemmelsen i § 20 kan til Natur- og Miljøklagenævnet påklages afgørelser vedrørende
kommunalt ejede eller kommunalt drevne anlæg, herunder anlæg hvor kommunalbestyrelsens har en
væsentlig indflydelse på driften. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt jf.
miljøbeskyttelseslovens § 93.
§ 23. Afgørelser i denne forskrift er ikke til hinder for, at der efter miljøbeskyttelseslovens § 42 kan stilles krav
om yderligere forureningsbegrænsende foranstaltninger, såfremt der er behov herfor.
Straf og ikrafttrædelse
§ 24. Med mindre højere straf er forskyldt efter øvrig lovgivning straffes med bøde den der:
Afbrænder andet end rent tørt brændsel i fastbrændselsovnen jf. § 6 stk. 1-4
Ikke anvender og opbevarer brændsel korrekt, jf. § 7,8,9
Ikke bruger og fyrer korrekt i fastbrændselsovnen jf. § 10,11,12,13
Ikke etablere afkastsystemet i tilstrækkelig højde, jf. § 14
Ikke efterkommer indskærpelser, jf. § 17
Ikke efterkommer påbud om forhøjelse af skorsten, indskrænkelser i brug af anlæg samt påbud om brug af
korrekt brændsel, jf. § 18 stk. 1-4
Ikke efterkommer midlertidige eller permanente forbud mod brug af fastbrændselsovn, jf. § 19
§ 25. Denne forskrift træder i kraft den xx.xx.xx 2015.
§ 26. Forskriften er vedtaget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse den xx.xx.xx 2015.

