Anonymiseret hændelse nr. 1, oktober 2014
ULOVLIGT BRÆNDSEL, ULOVLIG SKORSTEN OG INSTALLATION
Kommunen modtager en telefonisk klage over væsentlige lugt- og røggener. Der er røgener fra
røgen fra skorstenen i forhold til et sovende barn i barnevogn på terrassen.
Det er sandsynligt, at der på ejendommen bliver fyret med træ fra en gammel togvogn oplagt i
haven. Der er ligeledes en gammel malet båd i haven. Der forsvinder hele tiden træ derfra.
Herudover ser skorstenen ikke ud til at være i god stand.
Klager oplyser, at han havde talt med naboen for et ½ år siden, og det endte med, at døren blev
smækket i. Han gjorde det dengang klart, at han ville klage til kommunen, hvis ikke det blev
anderledes
Den 22.10.2014 tager kommunen sammen med skorstensfejeren på uanmeldt besigtigelse på
ejendommen. De ser på det brænde, der er stablet i fyrrummet, og ejer oplyser, at det er træ fra
togvognen og fra båden, og at han fyrer med dette træ.
Træet fra båden er bemalet. Der er stykker fra togvognen, der er bemalet og stykker, der er rene.
Der ligger et gammelt stakit af træ, der er trykimprægneret, og det anvendes til optænding. Der er
også spånplader.
Kommunen oplyser, at der kun må fyres med rent træ, og at malet, trykimprægneret træ og
spånplader udvikler forurening ved afbrænding og derfor ikke er tilladt at afbrænde. Kommunen
kræver, at den skadelige fyringsadfærd skal ophøre omgående.
Skorstensfejeren peger på, at skorstenen skal udbedres. Der er sat spændbånd om skorstenen,
som er revnet for at holde den sammen. Skorstensfejer oplyser, at skorstenen mindst skal mures
om med sten eller elementer fra renselåge til top.
Træet afbrændes i en gammel og udtjent støbejernskedel, som bør udfases. Der er ingen låge for
hullet for oven og ingen låge for neden.
Skorstensfejer anbefaler installering af et stokerfyr med træpiller, som med tilskud kan installeres
for 12-14.000 kr.
Ejer giver udtryk for at, han straks stopper med fyring af ikke rent træ. Forholdet bør følges op ved
evt. ved tilsyn.

