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DAPO:  
Kommunal brændeovnspolitik kan reducere røggener  
og partikeludledning 

Baggrund  
Gennem længere tid er brænderøg i den offentlige debat blevet beskrevet som en af de primære år-

sager til luftforurening. Således er det nævnt, at ”brændeovne står for 70% af luftforureningen i Kø-

benhavn”. Her er dog tale om en misforståelse. En rapport fra Københavns Kommune fra 2019 (tilgås 

her) fastslår, at brændeovne i Københavns Kommune er årsag til under 10 pct. af den totale luftfor-

urening i København med partikler.  

 

Ca. 80 pct. af luftforureningen med partikler i Danmark kommer fra udlandet, bl.a. fra polske og 

tyske kulkraftværker. De resterende 20 pct. partikler stammer fra danske udledningskilder i trafik-

ken, fra industrien, fra entreprenørmaskiner, landbruget, skibstrafik m.v.  

 

Men luftforurening består af meget andet end partikler. Blandt andet kvælstofoxider – de såkaldte 

NOx’er. I 2018 slog en rapport fra Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet 

fast, at cirka 900 danskere hvert år dør for tidligt som følge af trafikkens forurening med NOx, som 

er en fælles betegnelse for sundhedsskadelige gasser fra fossilbilers udstødning. Et tal, der er næsten 

dobbelt så højt som hidtil antaget. 

 

Men brænderøg bidrager også til luftforureningen, lige som mange mennesker føler sig generet af 

brænderøg der, hvor de bor. Den danske brændeovnsbranche anerkender problemet og er aktiv i 

indsatsen for at reducere såvel lugtgener som luftforurening. Det sker bl.a. ved at udvikle brænde-

ovne med langt mere effektiv forbrændingsteknologi. 

Siden 2005 er partikeludledningen fra en ny brændeovn reduceret med 70 pct. i forhold til ældre 

modeller. Når borgere alligevel kan opleve gener fra naboens brændeovn kan det ofte skyldes dårlig 

fyring, vådt brænde, for dårligt træk eller andre mangler ved ejendommens skorsten.  

 

Det er Miljøstyrelsen og kommunerne, der er myndighed på området, og kommunerne har i bræn-

deovnsbekendtgørelsen [BEK nr. 49 af 16/01/2018] nogle værktøjer, som kan udnyttes – også bedre, 

end de bliver det i dag. Samtidig kan kommuner med fordel drage bredere nytte af de erfaringer, 

andre kommuner har gjort sig i forbindelse med udarbejdelse og implementering af særlige kommu-

nale forskrifter på området. 

 

DAPO opfordrer derfor kommunalpolitikere i hele Danmark til at arbejde for en aktiv og specifik  

kommunal brændeovnspolitik, hvor glæden ved en brændeovn og muligheden for varme om vinte-

ren tager hensyn til miljø, røggener, folkesundhed og godt naboskab.  Der er meget, man på kommu-

nalt plan kan gøre inden for de nuværende regler, og udmøntningen af en kommunal brændeovns-

politik kan bl.a. ske ved at udarbejde kommunale forskrifter og anvende kommunens miljømedar-

bejdere og skorstensfejere mere aktivt i kampen for ren luft – uden at skulle skride til generelle for-

bud og restriktive reguleringer.  

https://www.kk.dk/sites/default/files/uploaded-files/aarsrapport_om_sundhed_og_luftforurening_2019.pdf


   

  

2 
 

Forslag til en kommunal brændeovnspolitik  
 

DAPO forslår, at følgende elementer tænkes ind i en kommunal brændeovnspolitik: 

 

1. Opret en kommunal skrotningspræmieordning 

Identificering af omfang:  

Data vedr. brændeovne i kommunen skal fastlægges for at identificere de ovne, der bør omfattes 

af en kommunal udfasningsordning: Antal, adresser – og gerne ovnens alder. Skorstensfejerne 

har adresser og antal – i bedste fald også ovnens alder.  
  

Tiltag: 

De politisk/administrative ønsker og tanker vedr. en kommunal skrotningspræmieordning skal 

fastlægges: Hvor gamle skal ovnene være for at være omfattet af ordningen, hvor stor er præ-

mien, hvordan administreres den, er den skattefri, hvordan markedsføres den osv.?  
  

Håndhævelse:  
Den lokale skorstensfejermester vil i samarbejde med miljømedarbejderne få en central rolle i 

udmøntningen af ordningen. Skorstensfejerlauget bør tages med på råd vedrørende den prak-

tiske administration af den kommunale skrotningsordning. 
  

Evaluering:  

Har skrotningspræmien haft en positiv effekt på røggener og reduktion i partikeludledningen i et 

specifikt område? Erfaringsudveksling mellem kommuner i regi af KL og Skorstensfejerlaugets 

Miljøudvalg kan overvejes.  

2. Anvende kommunale forskrifter, der fastlægger specifikke regler for brændefyring 
Herunder beskrives, hvordan forholdet mellem brændeovn og skorsten optimeres for at undgå 

røggener (højdekrav jf. brændeovnsbekendtgørelsen), initiativer til at minimere partikeludled-

ningen, bl.a. ved at forbyde overfyring om natten. Forskriften kan også indeholde bestemmelser 

om hvilke initiativer den enkelte ejer skal igangsætte ved røggener, og specificere hvilke tiltag 

kommunen (miljømedarbejder) evt. i samarbejde med skorstensfejeren kan pålægge ejeren af 

brændeovnen ved forkert brug.  

 

3. Gennemførelse af en ”smileyordning” for brændeovnsbrugere. 

Tidligere forsøg med smileyordninger, hvor den lokale skorstensfejermester tildeler smileyer, 

har vist sig at være et godt præventivt værktøj. Samtidig vil uddelte smileyer kunne anvendes 

som redskab af kommunens miljømedarbejder og den lokale skorstensfejermester i fællesskab 

til at identificere, hvor røggener kan stamme fra, hvis der modtages klager fra beboere i et om-

råde.  

 

4. Tilbyde ’uddannelse’ af brændeovnsbrugerne i kommune.  
Tilbud om undervisning i hjemmet til borgere, der installerer en brændeovn eller første gang 

overtager en ejendom med en brændeovn. Kurset kan også tilbydes generelt til medlemmer af 
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grundejerforeninger. Dette kursus kan tilrettelægges i samarbejde med den lokale skorstensfejer-

mester og Skorstensfejerlaugets Miljøudvalg.  

5. Igangsætte en generel informationskampagne over for kommunens brændeovnsejere  
Kampagnen skal oplyse om forskellen på gamle og nye brændeovne, brændekvalitet, opbevaring 

af brænde, rigtig optænding og fyring, skorstenens beskaffenhed, naboklager, teknologiske løs-

ninger på problemer med røglugt osv.  
 

Kampagnen kan indeholde følgende retningslinjer, anbefalinger og budskaber til brændeovns-

ejerne:  

  

✓ Beskrive gode råd om brændefyring og miljø 

Man kan sagtens fyre i sin brændeovn og samtidig tage hensyn til sine naboer og til 

miljøet generelt. Som brændeovnsejer skal man være opmærksom på nogle forhold, 

som har betydning for, hvor meget brændefyringen belaster miljøet. Men de er enkle 

at følge, og de gør det både nemmere og mere komfortabelt at hygge sig med ilden fra 

brændeovnen: 

i. Tænd op fra toppen. Læg et par lidt større brændestykker i bunden med min-

dre, tynde pinde stablet ovenpå i 2-3 lag. Læg optændingsposer eller optæn-

dingsblokke øverst. Det sikre god tilførsel af luft og reducerer partikeludslip-

pet i optændingsfasen, hvilket giver mindre røg. 

ii. Brug kun rent og tørt træ. Vådt træ giver dårlig forbrænding og meget røg. Det 

giver også en dårlig fyringsøkonomi, fordi en stor del af energien bruges på at 

tørre fugt ud af træet i stedet for at give varme til boligen. 

iii. Sørg for rigelig forbrændingsluft til forbrændingen. Skru først ned for luftdy-

sen, når ilden har godt fat i alle brændestykker. Flammerne må aldrig blive 

rødlige og sodende. 

iv. Gå ud og tjek. Røgen skal være næsten usynlig. Er røgen mørk og lugter grimt, 

gør du noget forkert. Spørg din skorstensfejermester. 

 

✓ Beskrive bestemmelserne for hvordan brændeovn og skorsten skal passe sammen 

Brændeovn og skorsten er ét anlæg. Derfor skal de enkelte dele passe sammen. Skor-

stenen skal f.eks. være dimensioneret til brændeovnen for altid at sikre det rigtige 

træk. Derfor kan det være nødvendigt at montere en såkaldt foring inde i en muret 

skorsten, når man skifter til en moderne brændeovn. Alternativt kan der monteres en 

røgsuger, som altid garanterer optimalt træk i skorstenen. 

Samtidigt er der højdekrav til skorstenen, som er fastsat i brændeovnsbekendtgørel-

sen, hvilke man også kan oplyse om i en kampagne til både ejere og naboer.  

 

Samtidig skal man sikre sig, at brændeovnen er tæt og velisoleret samt at skorstenen 

er tæt og tør.  Er man i tvivl, så skal man tage fat i sin lokale skorstensfejer. 

 

✓ Sikre at ejeren af brændeovnen sørger for ordentligt træk ved forbrændingen. 

Skorstenen er brændeovnens motor. Et godt og konstant træk er nødvendigt for at 

sikre den optimale optænding og den bedste og mest miljøvenlige forbrænding. For 
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dårligt træk gør det svært at tænde op, det giver sod på glaslågen og risiko for røg i 

stuen. 

 

6. Fastlæggelse af klagebehandling 
Der er stor forskel på, hvordan landets kommuner behandler klager over røglugt fra bræn-
deovne. Her kan kommunerne med fordel drage nytte af hinandens erfaringer og fastlægge 
en klar procedure for, hvordan og hvornår kommunens miljøafdeling reagerer. Også her 
kan der med fordel etableres et tæt samarbejde med den lokal skorstensfejermester, som 
har indgående kendskab til samtlige fyringsanlæg i kommunen. 

 

 

 


