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Erklæring til vurdering af produktionsår for 
brændeovn eller pejseindsats 
– udfyldes af skorstensfejer eller anden fagperson 

 
 
Angiv produktionsåret for brændeovnen eller pejseindsatsen i nedenstående 
intervaller (sæt kryds) – angiv produktionsår efter krydset, hvis dette 
kendes: 

                  Sæt kryds Angiv produktionsår 

Før 1/1 2003    ☐ ___________________ 

Efter 1/1 2003     ☐ ___________________ 

 

Produktionsåret for brændeovnen eller pejseindsatsen er ukendt (sæt kryds) 
– uddyb hvordan, produktionsåret er forsøgt bestemt: 

Ved ikke    ☐ Uddyb:______________ 

   ___________________ 
   ___________________ 
 
Hvilke kriterier er anvendt til at bestemme produktionsår (sæt gerne flere 
krydser): 
Billede af brændeovn eller pejseindsats og dokumentation for anvendte kriterier skal 
vedhæftes ansøgningen til Miljøstyrelsen. Se vejledning til udfyldelse af erklæring på 
side 2. 
 

1) Prøvningsrapport   ☐   

2) Købskvittering  ☐   

3) Installationstidspunkt ☐   

4) CE-mærke  ☐   

5) DS-mærke  ☐   

6) Ingen glasrude  ☐   

7) Andet (angiv kriterie) ☐   

 

Angiv her hvis brændeovnen eller pejseindsatsen undtaget: 
Sæt kryds hvis relevant og uddyb hvilken undtagelse, der er anvendt.  
 

1) Brændeovnen eller pejseindsatsen er undtaget  ☐ 

Uddyb:_______________________________________________ 
 

 
____/__________________________________________________ 
Dato /   Underskrift fra skorstensfejer eller anden fagperson, der har foretaget vurdering 
af produktionsår. 
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Vejledning 

Erklæringen skal udfyldes og underskrives af skorstensfejer eller anden fagperson, som kan være 

en producent af brændeovne/pejseindsatse, energikonsulenter samt personer og juridiske 

personer, der er akkrediteret af DANAK til at teste brændeovne og pejseindsatse. Boligkøber skal 

indsende erklæringen, billede af brændeovn eller pejseindsats og dokumentation for anvendte 

kriterier via det brev og selvbetjeningslink, som boligkøber har modtaget i e-Boks.  

 
Foreligger der en prøvningsattest, dokumentation for svanemærkning eller 

overensstemmelsesvurdering for brændeovnen eller pejseindsatsen, skal det indsendes, og det er 

ikke nødvendigt at udfylde erklæringen. Kravet om prøvningsattest blev indført i 2008 og vil 

derfor angive fyringsanlæggets produktionsår. En svanemærket brændeovn eller pejseindsats vil 

med sikkerhed være produceret efter den 1. januar 2003. En overensstemmelsesvurdering bliver 

gjort til et krav for brændeovne og pejseindsatse produceret efter 1. januar 2022.  

Hvis der ikke foreligger en prøvningsattest, dokumentation for svanemærkning eller 

overensstemmelsesvurdering, skal erklæringen udfyldes. Der findes andre kendetegn/kriterier, der 

kan lægges vægt på, når produktionsåret på en brændeovn eller pejseindsats skal vurderes. 

Kriterierne giver en indikation af anlæggets produktionsår. Udfyldelse af erklæringen skal ske med 

stor sikkerhed. Det vil sige, at det anvendte kriterie skal være sikkert, eller at flere kriterier skal 

underbygge bestemmelse af produktionsåret. Prøvningsrapport og købskvittering er stærke 

kriterier for vurdering af produktionsår, og der kræves derfor kun et kryds. Derimod er 

installationstidspunkt, CE-mærke, DS-mærke samt ingen glasrude kriterier, som er mere usikre, 

og der kræves derfor mere end et kryds. Det skal dog bemærkes, at hvis den eneste tilgængelige 

dokumentation for produktionsåret er installationstidspunkt, kan en installations-/ildstedsattest 

eller anden dokumentation, der angiver installationstidspunktet, anvendes som eneste anvendte 

kriterie. Se uddybelse af de forskelige kriterier nedenfor. 

1) Prøvningsrapport: findes for alle brændeovne og pejseindsatse fra 2008. For nogle 

modeller fra 2003-2008 vil der også findes prøvningsrapporter og vil derfor give en stærk 

indikation af produktionsåret.  

2) Købskvittering: vil give en stærk indikation af produktionsår. 

3) Installationstidspunkt: (opstillingstidspunkt) kan give en indikation af produktionsår. 

4) CE-mærke: blev introduceret i midten af 00’erne. Et CE-mærke vil umiddelbart indikere, 

at brændeovnen eller pejseindsatsen er produceret efter 1. januar 2003. 

5) DS-mærke: var en frivillig ordningen fra 1990’erne, som stoppede ved overgangen til CE-

mærket. Et DS-mærke vil umiddelbart indikere, at brændeovnen eller pejseindsatsen er 

produceret før 2003. 

6) Ingen glasrude: indikerer, at brændeovnen eller pejseindsatsen er produceret før 1990. 

7) Andet (angiv kriterie): her kan eksempelvis opførselstidspunktet for ejendommen 

eventuelt give indikation af brændeovnen eller pejseindsatsens produktionsår.  

I tvivlstilfælde kan skorstensfejer eller anden fagperson kontakte DAPO (dapo@dapo.dk), som vil 

koordinere med den enkelte producent. Her vil det være en stor hjælp, hvis der medsendes 

tilgængelig information i form af eventuelle fotos og data. DAPO vil i de fleste tilfælde kunne være 

behjælpelige med at fastsætte alderen. Hvis det mod forventning heller ikke kan hjælpe med at 

fastsætte produktionsåret, krydses af i ”Ved ikke”. Husk at uddyb hvordan, produktionsåret er 

forsøgt bestemt. Miljøstyrelsen træffer herefter en afgørelse om produktionsåret på brændeovnen 

eller pejseindsatsen. Afgørelsen sendes til boligkøber i e-Boks.  

 

Det er Miljøstyrelsens forventning, at produktionsåret for de fleste brændeovne og pejseindsatse 

vil kunne vurderes for et mindre beløb. Det forventes, at vurderingen af produktionsåret 

maksimalt vil kræve 1-2 timers arbejde for fagpersonen. Når brændeovnen eller pejseindsatsen 
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skal vurderes, kan det i nogle tilfælde foregå over telefon og/eller mail. Boligkøber kan f.eks. tage 

billeder af brændeovnen eller pejseindsatsen, således at fagpersonen fra sit kontor kan se efter 

glasrude i lågen, CE- eller DS-mærke. I andre tilfælde vil være nødvendigt, at fagpersonen møder 

fysisk op på boligkøbers adresse. Medmindre at boligkøber insisterer på det, er det ikke hensigten, 

at fagpersonen skal udføre et arbejde for mere end 1.000-2.000 kr. for at kunne vurdere 

produktionsåret med sikkerhed. I sådanne tilfælde vurderes brændeovnen eller pejseindsatsen til 

at være ukendt.  

 
Side 2 og 3 skal ikke indsendes til Miljøstyrelsen. 


