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Nye krav til brændeovne
Fra 1. juni er det kun tilladt at installere godkendte brændeovne. 
”Skridt på vejen”, mener MCS Foreningen, der dog helst ser et brændeovns-
forbud – eller som minimum strengere krav til partikeludledningen og et 
’kørekort’ til brændeovnsejere i korrekt fyring

 Af redak tør Joan Grønning

60 % af de danske udslip af partikler stammer 
fra brændeovne og –kedler, men en ny bekendt-
gørelse skulle dog gøre luften gradvist renere. I 
hvert fald har Danmarks Miljøundersøgelser 
regnet sig frem til at partikelforureningen fra 
brændeovne og kedler med de nye miljøkrav 
bliver 25 % mindre i 2020 end uden nye krav. 

Brændeovne, der allerede er installeret og i 
brug, må dog stadig fortsætte med at udsende 
partikler, selvom de nye regler øger kommu-
nerne muligheder for at stille krav til ejeren, fx 
om at forhøje skorstenen, hvis røgen generer na-
boerne. 

Fra 1. juni 2008 gælder…
Den nye bekendtgørelse træder i kraft 1. januar. 
For alle brændeovne, pilleovne, pejseindsatser, 
masseovne, halmfyr, kornfyr, træpillekedler, 
brændekedler o.l., der installeres efter 1. juni 
2008, gælder: 

•  Ovnen skal være afprøvet på et godkendt 
afprøvningsinstitut.

•  Ovnen må max udlede 10 g partikler/kg 
træ, der fyres med. 

•  Prøvningsattesten skal følge med brænde-
ovnen ved salg. 

•  Ved tilslutning af en brændeovn skal skor-
stensfejeren underskrive prøvningsattesten.

•  En brugt brændeovn må ikke sælges eller 
installeres uden prøvningsattest. 

Miljøministeren håber, de nye danske regler 
kan bruges som løftestang til at få hævet stan-
darden i de øvrige EU-lande. 

”De nye regler er et vigtigt skridt i den rigtige 
retning i kampen mod partikelforureningen. 
Men de kan ikke stå alene. Regeringen har der-
for iværksat, hvad jeg godt tør kalde den mest 
ambitiøse indsats nogensinde for at nedbringe 
forureningen fra brændeovne og -kedler,” siger 
Troels Lund Poulsen. 

Der er i 2007-2009 afsat i alt 33,5 mio. kr., der 
bl.a. skal bruges på at styrke indsatsen for at 
informere om korrekt fyring og til udvikling af 
teknologier, der kan nedbringe forureningen 
fra brændeovne og -kedler. 

Læs den nye brændeovnsbekendtgørelse på:
http://www.mst.dk/Luft/Nyheder+luft/braen-
deovnsbekendtgoerelse


