Forskrift for brug af fastbrændselsovne i
Hvidovre Kommune
Baggrund og lovgrundlag
Forkert anvendelse af brændeovne, brændekedler, pejse og lignende
fastbrændselsovne medfører ofte røggener for de omkringboende samt
øget udledning af sundhedsskadelige partikler til omgivelserne.
Flere nationale kampagner iværksat af Miljøstyrelsen (senest
www.fyrfornuftigt.dk) samt lokale kampagner iværksat af Hvidovre
Kommune (Fyr Rigtigt) har oplyst om korrekt brug af fastbrændselsovne.
Kommunen modtager dog stadig et stort antal klager over røggener fra
fastbrændselsovne i boligområder.
Forskriften 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 energiproduktion
(Brændeovnsbekendtgørelsen).

Forskriftens område
§ 1. Forskriften er gældende for
følgende typer boligområder i byzone i
Hvidovre Kommune (i henhold til
Kommuneplan):
• Åben/lav boligbebyggelse
• Tæt/lav boligbebyggelse
• Kolonihaver
Stk. 2 Forskriften fastsætter regler for
anvendelse af fastbrændselsovne i de
stk. 1 nævnte boligområder.
Stk. 3 Ejer og/eller bruger af en
fastbrændselsovn er ansvarlig for at
denne forskrift overholdes.
§ 2. Hvidovre Kommune afgør i tvivlstilfælde, om en fastbrændselsovn og
eller brugen af en fastbrændselsovn er omfattet af denne forskrift.
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Definitioner
§ 3. I den forskrift forstås ved
1) fastbrændselsovn: enhver form for fyringsanlæg til fast brændsel,
herunder brændeovn, brændekedel, pejs, fastbrændselsfyr, masseovn,
stokerfyr, 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.
3) husholdningsaffald: enhver form for affald, der fremkommer i en
almindelig husstand, bl.a. mælkekartoner, pap, plast, farvede og glittede
reklamer og blade.

Brændetyper
§ 4. Der må kun anvendes rent brænde, så som kløvet træ, træpiller og
træbriketter, i fastbrændselsovnen.
Stk. 2 Der må kun anvendes de i stk. 1 nævnte brændetyper, som
producenten af fastbrændselsovnen anbefaler.
Stk. 3 Der må ikke benyttes kul, koks, affaldstræ eller husholdningsaffald i
fastbrændselsovnen.
§ 5. Brændet skal være tilpasset brændkammeret og den størrelse, som
producenten af fastbrændselsovnen anbefaler.

Fugtighed og opbevaring
§ 6. Der må kun anvendes tørt brænde med en fugtighed (vandindhold) på
under 20 %.
§ 7. Brænde skal opbevares et tørt og godt ventileret sted, fx i et
brændeskur, i en carport eller under halvtag, så brændets tørhed og
kvalitet ikke forringes.
Stk. 2 Nyfældet og nykløvet træ skal opbevares tørt mindst i 1 år, før det
må anvendes som brænde.

Anvendelse
§ 8. Optænding i en fastbrændselsovn må kun foretages med tørt kvas,
pindebrænde, optændingsblokke, sammenkrøllet avispapir eller lignende.
Stk. 2 Optænding skal foretages med rigelig lufttilførsel.
Stk. 3 Optændingen må maksimalt vare 15 minutter.
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§ 9. Brændkammeret må maksimalt fyldes op efter producentens
anvisninger.
§ 10. Der må ikke fyres over natten. Dvs. om natten må lufttilførslen til
fastbrændselsovnen ikke skrues ned med henblik på at have gløder den
næste morgen.

Skorsten og røggener
§ 11. Røgen fra fastbrændselsovnen må ikke give synligt eller lugtende
røgnedslag hos naboen.
Stk. 2 Den aktuelle skorstenshøjde skal om nødvendigt forhøjes i henhold
til Hvidovre Kommunes anvisninger.
§ 12. Det skal sikres, at brugen af en fastbrændselsovn ikke medfører
væsentlige røggener for naboerne.
Stk. 2 Hvidovre Kommune afgør i tvivlstilfælde om en røggene er
væsentlig.

Fysiske forhold
§ 13. Hvidovre Kommune kan nedlægge forbud mod brug af en
fastbrændselsovn, såfremt de lokale forhold som terræn, placering og
højde af bygninger, træer, skorsten mv. ikke er hensigtsmæssige.
Stk. 2 I konkrete sager kan Hvidovre kommune stille krav om, at brugen af
fastbrændselsovnen indstilles under særlige vejrhold.

Administrative afgørelser
§ 14. Hvidovre Kommune kan midlertidigt eller permanent forbyde
anvendelse af fastbrændselsovne, som ikke overholder forskriftens
bestemmelser eller afgørelser truffet i henhold til forskriften.
§ 15. Hvidovre Kommune kan i særlige tilfælde give dispensation for regler
i denne forskrift. Anmodning om dispensation skal ledsages af en særlig
begrundelse.
§ 16. Afgørelser efter denne forskrift træffes af Hvidovre Kommune.
§ 17. Afgørelser truffet efter forskriften kan ikke påklages til anden
administrativ myndighed.
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Spørgsmål
Har du spørgsmål til forskriften eller om brug af fastbrændselsovne, er du
velkommen til at kontakte:
Teknisk Forvaltning
Høvedstensvej 45
2650 Hvidovre
Tlf.:3639 3639
E-mail: teknik@hvidovre.dk
Henvendelser om opsætning eller afmelding af fastbrændselsovne skal
rettes til skorstensfejeren i dit distrikt. Du kan finde din skorstensfejers
kontaktoplysninger på www.hvidovre.dk.

Regler ved opsætning af nye fastbrændselsovne:
•
•
•

Bygningsreglementet for småhuse (BR-08), afsnit 8 om skorstene
og ildsteder
”Brændeovnsbekendtgørelsen” (nr. 1432 af 11/12/2007), bl.a. med
krav til nye brændeovne efter 1. juni 2008
”BBR-bekendtgørelsen” (nr.1028 af 12/12/2002), bl.a. med krav til
ejere af ejendomme om at meddele oplysninger til kommunen med
henblik på registrering i Bygge- & Boligregisteret (BBR), fx
opsætning af brændeovn.

Nyttige links
•
•
•
•
•
•

www.hvidovre.dk (information om bl.a. brændeovne)
www.borger.dk (information om bl.a. brændeovne)
www.fyrfornuftigt.dk (kampagne hos Miljøstyrelsen)
www.mst.dk/Luft/Braendeovne/ (gode råd fra Miljøstyrelsen)
www.skorstensfejerlauget.dk (brancheorganisation)
www.trae.dk (information om træ)
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