
 

Dokumentationsmuligheder i forbindelse med ejerskifteordningen  
 
Brændeovne og pejseindsatse hvor alderen er ukendt 

 

Kender du ikke produktionsåret for brændeovnen eller pejseindsatsen, og sidder du ikke inde med en 

prøvningsattest, dokumentation for svanemærkning eller en 

overensstemmelsesvurdering/overensstemmelseserklæring, skal du anvende Miljøstyrelsens erklæring om 

vurdering af produktionsår for brændeovn eller pejseindsats.  

 

Du kan se et eksempel på en prøvningsattest, en liste over nuværende svanemærkede brændeovne og 

pejseindsatse og en liste over de tidligere svanemærkede brændeovne og pejseindsatse på Miljøstyrelsens 

hjemmeside www.skiftellerskrot.dk. Er du i tvivl, om du har været i besiddelse af en prøvningsattest eller 

dokumentation for svanemærkning, kan du forhøre dig hos en fagperson3.  

 

Fagpersonen3 skal underskrive erklæringen, og i vurderingen af produktionsåret skal de forskellige kriterier, 

der har ligget til grund for bestemmelsen af produktionsåret, 

markeres. Disse kriterier kan f.eks. være en 

 Ildsteds-/installationsattest. 

 Købskvittering. 

 Mærkat bag på brændeovnen hvor produktionsåret står. 

 Dokumentation for et nybygget hus. 

De anvendte kriterier skal underbygges ved at vedhæfte relevant 

dokumentation.  

 

Der kan være tilfælde, hvor produktionsåret ikke kan bestemmes. I 

disse tilfælde markeres ”Ved ikke”, og produktionsåret bestemmes 

efter bedste evne af fagpersonen3. 

 

I bunden af erklæringen er der desuden et felt, hvor det kan 

markeres og uddybes, at fyringsanlægget er undtaget. Er der tale 

om et undtaget fyringsanlæg, skal erklæringen stadig underskrives 

af en fagperson3.  

 

Skabelonen til erklæringen kan hentes ned fra 

Miljøstyrelsens hjemmeside. I skabelonen følger erklæringen 

på side 1, og på side 2 og 3 er der en vejledning til brug af 

erklæringen.   

 
3 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. 

 

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. 

 

https://braendefyringsportalen.dk/media/229831/skabelon-til-erklaering-vurdering-produktionsaar_madresse.pdf
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https://www.ecolabel.dk/da/virksomheder/licenser/licenshavere?produktgruppeid=44&projektgruppe=Svanen
https://www.ecolabel.dk/da/virksomheder/licenser/licenshavere?produktgruppeid=44&projektgruppe=Svanen
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