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Baggrund  

 

Hvis man bruger brændeovne, brændekedler, pejse og andre ovne til fast 

brændsel forkert, bliver der udledt mange partikler, som kan skade naboer og 

miljø. Lejre Kommune modtager jævnligt klager over røggener. 

 

Forskriften omfatter 

 

§ 1. Denne forskrift gælder for brug af ovne til fast brændsel i hele Lejre 

Kommune. 

Stk.2 Den, der bruger en ovn til fast brændsel i Lejre Kommune skal sikre, at 

denne forskrift bliver overholdt. 

 

§ 2. Hvis der er tvivl, er det Lejre Kommune, der afgør, om en ovn til fast 

brændsel og brugen af ovnen er omfattet af denne forskrift. 

 

Definitioner 

 

§ 3. I denne forskrift bruges følgende definitioner: 

 

1) ovn til fast brændsel: Enhver form for fyringsanlæg til fast brændsel, 

herunder brændeovn, brændekedel, pejs, fastbrændselsfyr, masseovn, 

stokefyr, pillefyr og lignende. 

 

2) affaldstræ: Enhver form for behandlet træ, herunder bl.a. imprægneret 

træ, malet træ, lakeret træ, limet træ, spånplader, MDF-plader, 

plastlaminatplader, savsmuld og træpaller, der ikke er fremstillet af rent træ. 

 

3) husholdningsaffald: Enhver form for affald, der fremkommer i en 

almindelig husstand, bl.a. mælkekartoner, pap, plast samt farvede og glittede 

reklamer og blade. 

 

Brændetyper  
 

§ 4. I ovne til fast brændsel må der kun bruges rent brænde, så som kløvet 

træ, træpiller og træbriketter.  

Stk. 2 Der må ikke bruges kul, koks, affaldstræ eller husholdningsaffald i ovne 

til fast brændsel.  

 

§ 5. Brændet skal være tilpasset brændkammeret. 

 

 

Opbevaring af brænde  
 

§ 6. Der må kun bruges tørt brænde med en fugtighed på under 20 % 

(vandindhold).  

 

§ 7. Brænde skal opbevares et tørt og godt ventileret sted, for eksempel i et 

brændeskur, i en carport eller under halvtag, så brændet ikke bliver fugtigt og 

får en dårlig kvalitet.  
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Røggener og skorstenshøjde 
 

§ 8. Røg fra ovne til fast brændsel må ikke slå ned eller medføre væsentlige 

røg- og lugtgener hos naboer. 

Stk. 2 Hvis der er tvivl, er det Lejre Kommune, der afgør, om en røggene er 

væsentlig.  

Stk. 3 Skorstenen skal altid være højere end bygningens højeste punkt, så 

vinden kan bære røgen væk.  

Sidder skorstenen på en lav tilbygning, skal skorstenen være højere end det 

højeste tag på huset. 

Stk. 4 Hvis Lejre Kommune vurderer, at det er nødvendigt, skal skorstenen 

gøres endnu højere efter kommunens anvisning. 

Den nødvendige højde afhænger af højden på nærliggende bygninger, bakker 

og beplantning og vindretningen i forhold til naboer.  

 

Omgivelser og vejrforhold 
 

§ 9. Lejre Kommune kan forbyde brug af en ovn til fast brændsel, hvis 

terræn, placering og højde af bygninger, træer, skorsten mv. gør området 

uegnet til brug af den type ovne.  

Stk. 2 I konkrete sager kan Lejre Kommune kræve, at ovne ikke må bruges 

under særlige vejrhold. 

 

Afgørelser og klager 
 

§ 10. Lejre Kommune kan midlertidigt eller permanent forbyde brug af en ovn 

til fast brændsel, hvis denne forskrift - eller afgørelser, der er truffet efter 

denne forskrift ikke bliver overholdt.  

 

§ 11. Lejre Kommune kan i særlige tilfælde give dispensation fra regler i 

denne forskrift. Dispensation kan kun søges med en særlig begrundelse.  

 

§ 12. Afgørelser efter denne forskrift træffes af Lejre Kommune.  

 

§ 13. Man kan ikke klage til anden myndighed over afgørelser, som Lejre 

Kommune har truffet efter denne forskrift.  

 

§ 14. Bestemmelserne i denne forskrift forhindrer ikke, at Lejre Kommune 

efter Miljøbeskyttelseslovens § 42, stk. 1-4 kan stille krav om, at forureningen 

skal begrænses mere, end det fremgår af denne forskrift.  

 
Straf  
 

§ 15. Med mindre der er højere straf efter anden lovgivning, gives der bøde til 

den, der:  

 Afbrænder andet end rent brænde i ovne til fast brændsel jf. § 4, stk. 

1-2.  

 Afbrænder fugtigt brænde i ovne til fast brændsel jf. § 6.  

 Ikke opbevarer brænde i overensstemmelse med § 7. 

 Ikke forhøjer skorstenen efter Lejre Kommunes anvisninger jf. § 8 stk. 

3-4.  

 Udsætter naboer for væsentlige røggener jf. § 8.  

 Ikke overholder forbud efter § 9 og § 10. 
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Det er kommunalbestyrelsen, der fastsætter bødestraffen for overtrædelser i 

forskriften, men politiet, der opkræver bøden. 

 

 
Ikrafttrædelse  

 

§ 16. Denne forskrift træder i kraft 1. juni 2010. 

 

Godkendt på UTM- møde den 5. maj 2010. 

 

 
Lovgrundlag 

 

Denne forskrift er udstedt med hjemmel i § 12 stk. 1 i Miljøministeriets 

bekendtgørelse nr. 1432 af 11. december 2007 om regulering af 

luftforurening fra fastbrændselsovne og brændekedler, samt visse andre faste 

anlæg til energi produktion (Brændeovnsbekendtgørelsen), som igen 

udspringer af Miljøbeskyttelsesloven. 

 

 

 

 

 

 

Vejledning om brug og opsætning af ovne til fast brændsel 

 

Brug 

 
 I en ovn til fast brændsel må der kun tændes op med tørt kvas, 

pindebrænde, optændingsblokke, sammenkrøllet avispapir eller 

lignende.  

 Der skal tilføres rigelig luft, når der tændes op.  

 Det må maksimalt vare 15 minutter at tænde op.  

 Der bør så vidt muligt kun tændes op en til to gange i døgnet.  

 

Opsætning af ovn 

 I enfamiliehuse kan man ifølge bygningsreglementet opsætte ovn til 

fast brændsel, når blot der følges nogle enkelte anvisninger og 

anmelder opsætningen til skorstensfejeren. 

 Det er vigtigt, at dit fyringsanlæg har den rigtige kapacitet og at det 

bliver installeret rigtigt. Det er en god ide at kontakte skorstensfejeren 

før du køber fyringsanlægget, så du kan få vejledning om hvilket 

fyringsanlæg, der passer til dit behov og om hvilke krav der stilles til 

installationen. 

 Du skal anmelde dit fyringsanlæg til skorstensfejeren. Du må først 

tage dit fyringsanlæg i brug, når det er anmeldt og godkendt af 

skorstensfejeren. Anmeldelsen skal som minimum indeholde 

oplysninger om navn, adresse, matrikel nr. og anlægstype. 

 Du skal selv meddele Lejre Kommune, at du har fået et fyringsanlæg. 

Bor man i hus med mere en én bolig, skal der søges om 

byggetilladelse. 


