Dokumentationsmuligheder i forbindelse med
ejerskifteordningen
Brændeovne og pejseindsatse produceret efter 1. januar 2003
Er din brændeovn eller pejseindsats produceret efter 1. januar 2003, skal du bruge
en af følgende dokumentationsmuligheder (de forskellige dokumentationstyper
beskrives længere nede i dokumentet):
 Prøvningsattest,
 Dokumentation for svanemærkning,
 Erklæring om vurdering af produktionsår for
brændeovne eller pejseindsatse udfyldt og underskrevet
af skorstensfejer eller anden fagperson* med markering
af, hvilke kriterier og data der er lagt til grund for
vurderingen eller
 Overensstemmelsesvurdering
Har du ikke en prøvningsattest, dokumentation for
svanemærkning eller en overensstemmelsesvurdering, skal andre
typer dokumentation ledsages af en erklæring om vurdering af
produktionsår for brændeovne eller pejseindsatse udfyldt og
underskrevet af skorstensfejer eller anden fagperson.
Prøvningsattest
En prøvningsattest et papir, der dokumenterer, at brændeovnen
eller pejseindsatsen er i overensstemmelse med lovgivningen. Et
eksempel på en prøvningsattest kan ses i figur 1.
Prøvningsattesten følger med ved køb af en brændeovn eller
pejseindsats gennem en forhandler.

Figur 1: Eksempel på prøvningsattest

Svanemærkning
Du kan finde en liste over de nuværende og tidligere
svanemærkede brændeovne og pejseindsatse på Miljøstyrelsens
hjemmeside på www.skiftellerskrot.dk.
Erklæring om vurdering af produktionsår for
brændeovn eller pejseindsats
Er du ikke i besiddelse af en prøvningsattest eller dokumentation
for svanemærkning, skal du anvende Miljøstyrelsens ”erklæring
om vurdering af produktionsår for brændeovn eller
pejseindsats”. Du kan se erklæringen i figur 2. Skabelonen til
erklæringen er tilgængelig på www.skiftellerskrot.dk.
Du skal have en fagperson* til at udfylde og underskrive
erklæringen. Fagpersonen* skal i sin vurdering inddrage de
forskellige kriterier, der har ligget til grund for bestemmelsen af
produktionsåret. Disse kriterier kan f.eks. være en
 Ildsteds-/installationsattest: dokumenterer
installationstidspunktet.
 Købskvittering: dokumenterer købstidspunktet.
 Mærkat bag på brændeovnen hvor produktionsåret står.

Figur 2: Erklæring om vurdering af
produktionsår for brændeovn eller
pejseindsats.

 Dokumentation for et nybygget hus.
De anvendte kriterier skal underbygges ved at vedhæfte relevant dokumentation.
Bemærk at dokumentation, der ikke er en prøvningsattest eller svanemærkning,
ikke kan anvendes som dokumentation, medmindre at det er som vedhæftning til
erklæringen. Dette omfatter f.eks. ildstedsattester og købskvitteringer.
Der kan være tilfælde, hvor produktionsåret ikke kan bestemmes. I disse tilfælde
markeres ”Ved ikke”, og produktionsåret bestemmes efter bedste evne af
fagpersonen*.
* En fagperson er en skorstensfejer, producent af brændeovne/pejseindsatse,
energikonsulenter eller personer og juridiske personer, der er akkrediteret af
DANAK til at teste brændeovne og pejseindsatse.
Overensstemmelsesvurdering (gælder fra 1. januar 2022)
En overensstemmelsesvurdering kan anvendes som dokumentation for
produktionsåret i visse tilfælde efter 1. januar 2022. Brændeovns- og
pejseindsatsproducenter udarbejder overensstemmelsesvurderinger i stedet for
prøvningsattester for brændeovne og pejseindsatse sat til salg hos forhandlere og
importører efter 1. januar 2022. Det vil sige, at efter 1. januar 2022 medfølger der
en overensstemmelsesvurdering i stedet for en prøvningsattest.
En overensstemmelsesvurdering er et papir, der dokumenterer, at brændeovnen
eller pejseindsatsen er i overensstemmelse med EU-lovgivning.
Overensstemmelsesvurderingen er et nyt initiativ fra EU og kan først anvendes
som dokumentationsform for brændeovne og pejseindsatse fra 1. januar 2022 og
derefter. Vurderingerne skal være tilgængelige
på producenternes, producenternes repræsentanters og importørers frit
tilgængelige.
Sidder du stadig inde med spørgsmål?
Du kan altid kontakte din skorstensfejer, hvis du er i tvivl, eller gå ind på
Miljøstyrelsens hjemmeside www.skiftellerskrot.dk og læse mere.

