
hvilke fyringsanlæg er  
omfattet af bekendtgørelsen?

Brændeovnsbekendtgørelsen omfatter 

følgende fyringsanlæg: Brændeovne, 

centralvarmekedler, pejseindsatser, 

pilleovne, masseovne eller lignende 

faste anlæg til energiproduktion, der 

benytter fast brændsel. 

Enkelte fyringsanlæg er dog undtaget 

for bekendtgørelsens grænseværdi. 

Det gælder f.eks. fyringsanlæg fra før 

1940 og masseovne (ikke seriefrem-

stillede byggesæt). Du kan læse mere 

om undtagelserne i bekendtgørelsens 

§ 3 og på Miljøstyrelsens hjemmeside. 

nyt for kommuner
Selvom et fyringsanlæg opfylder 

bekendtgørelsens grænseværdier, kan 

kommunen i konkrete tilfælde, hvor 

kommunen skønner, at der er tale om 

væsentlig forurening, stille krav, der 

skal mindske forureningen fra anlæg-

get yderligere, fx:  

At skorstenen forhøjes, så de om-•	

givende bygninger, bakker mv. ikke 

forhindrer fri fortynding af røgen.

At brugen af anlægget indskræn-•	

kes, så der fx kun må benyttes 

bestemte brændselstyper, kun 

må fyres på bestemte tidspunkter 

eller kun må fyres under bestemte 

vejrforhold. 

At der anvendes brændsel af •	

tilstrækkelig kvalitet og tørhed, og 

at det opbevares på en måde, så 

kvaliteten ikke forringes.

Kommunen kan herudover i en kom-

munal forskrift stille krav, der begræn-

ser forureningen fra fyringsanlæg 

tilsluttet inden for et klart afgrænset 

område. Forskriften skal annonceres 

i offentlige medier, så den er tilgæn-

gelige for borgere og virksomheder 

i det berørte områder, samt sendes 

til Miljøstyrelsen til orientering og 

registrering.  

Hvis kommunen bliver bekendt med 

fyringsanlæg, der er tilsluttet i strid 

med bekendtgørelsens krav, bør dette 

meddeles til Miljøstyrelsen. 

brændeovnsbekendtgørelsen  
Faktaark

Der er kommet en ny brændeovnsbekendtgørelse  

(Bekendtgørelse nr. 1432 af 11. december 2007).

Bekendtgørelsen betyder, at producenter, importører, forhandlere, brugere 

og skorstensfejere fra den 1. juni 2008 i fællesskab skal sikre, at alle nyinstal-

lerede fyringsanlæg overholder de nye grænseværdier for udledning af bl.a. 

sundhedsskadelige partikler. 

Bekendtgørelsen betyder også, at kommunerne fra årsskiftet 2007/08 har fået 

udvidede muligheder for at skride ind over for forurening fra brændefyring. 

Dette faktaark giver et hurtigt overblik over de professionelle aktørers roller og 

væsentligste ansvar i forhold til bekendtgørelsen. Bekendtgørelsens origi-

naltekst indeholder flere detaljer, og det er denne, der er gældende. 
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nyt for producenter og  
importører 

Fra den 1. juni 2008 er det ulovligt •	

at sælge et fyringsanlæg uden at 

der medfølger en prøvningsattest, 

der dokumenterer, at fyringsanlæg-

get overholder bekendtgørelsens 

grænseværdier.  

Producenten eller importøren skal •	

derfor få afprøvet fyringsanlægget 

på et akkrediteret laboratorium, 

som udsteder en prøvningsattest. 

Ved serieproduktion skal man •	

selvfølgelig ikke afprøve samtlige 

enheder. Her er det tilstrækkeligt at 

få afprøvet et enkelt eksemplar af 

serieproduktionen. Til gengæld skal 

der løbende gennemføres produk-

tionskontrol, som gør det muligt 

at kontrollere, om de enheder, 

der produceres, er magen til den 

enhed, der blev afprøvet.

Der skal sendes en kopi af prøv-•	

ningsattesten til Miljøstyrelsen.

Prøvningsattesten og dokumen-•	

tation for produktionskontrol skal 

opbevares i ti år efter salg eller 

overdragelse af det sidste fyrings-

anlæg.  

nyt for forhandlere
Fra den 1. juni 2008 er det ulovligt •	

at sælge et fyringsanlæg uden at 

der medfølger en prøvningsattest, 

der dokumenterer, at fyringsanlæg-

get overholder bekendtgørelsens 

grænseværdier.

Forhandlere skal derfor til hvert •	

fyringsanlæg få en prøvningsattest 

fra importører/producenten. 

Prøvningsattesten skal igen følge •	

med anlægget, når det sælges.

Forhandlere bør oplyse kunden •	

om, at prøvningsattesten er vigtig. 

Kunden skal have skorstensfejerens 

underskrift på prøvningsattesten 

og den skal opbevares, så længe 

ovnen er tilsluttet.  

nyt for skorstensfejere
Ved tilslutning af et fyringsanlæg •	

skal brugeren fremvise en prøv-

ningsattest for skorstensfejeren. 

Brugeren skal bede skorstensfeje-•	

ren underskrive prøvningsattesten. 

Hvis oplysningerne er korrekte kan •	

skorstensfejeren påtegne prøv-

ningsattesten med dato og under-

skrift. 

Hvis oplysningerne er ukorrekte el-•	

ler skrevet på et ukendt sprog, skal 

prøvningsattesten ikke underskri-

ves.

Hvis prøvningsattesten mangler, •	

eller hvis oplysningerne ikke er 

korrekte, bør dette meddeles til 

Miljøstyrelsen. 

Underskrift af prøvningsattesten •	

sker for brugerens regning. Ifølge 

skorstensfejerlauget er den vejle-

dende pris 88,25 kr. ekskl. moms, 

under forudsætning af, at kontrol 

og påtegning sker samtidig med, 

at ejendommen besøges for syn/

tilmelding af nyt ildsted.

Kontrol af fyringsanlæg

yderligere oplysninger
Du kan læse mere om brændeovnsbekendtgørelsen på:  

www.mst.dk/Luft/Partikelforurening/Braendeovne/


