Forskrift for brug af brændeovne, pillefyr
og andre ovne til fast brændsel
i Lejre Kommune

Formål med forskriften
Forskriften har til formål dels at forbygge røggener for omkringboende og dels
at afhjælpe røggener fra brændeovne, pillefyr mv..
Forkert optænding og fyrring i brændeovne, brændekedler, pejse og andre
ovne til fast brændsel er ofte årsag til røggener for omkringboende. Der er
risiko for øget udledning af sundhedsskadelige partikler og stoffer til
omgivelserne, ved forkert optænding og fyrring.
Forskriften indeholder regler for korrekt brug af ovne til fast brændsel, samt
krav og vejledning til placering af nye skorstene i forhold til luftindtag på
naboejendomme og skorstenshøjden. Derudover kommer forskriften med
nyttige tips til optænding og brug af brændselsovne.
Denne forskrift er en revision af forskrift for brug af brændeovne, pillefyr og
andre ovne til fast brændsel i Lejre Kommune fra 2016.
Info
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 indeholde oplysninger om navn, adresse, matrikelnummer og anlægstype.

Forskriften omfatter
§ 1. Denne forskrift gælder for brug af ovne til fast brændsel i Lejre
Kommune. Godkendelsespligtige listevirksomheder er ikke omfattet af
forskriften.
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, jernbanesveller, emballagetræ og træpaller.
3) husholdningsaffald: Enhver form for affald, der fremkommer i en
almindelig husstand, bl.a. mælkekartoner, pap, plast samt farvede og glittede
reklamer og blade.
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4) Rent brændsel: Rent brændsel kan være kløvet træ (råtræ), træpiller og
træbriketter lavet af rent træ, rent træ uden indhold af lim, lak, maling, søm,
skruer, beslag mv. og andre restprodukter omfattet af bekendtgørelse om
biomasseaffald.

Hvad må man brænde?
§ 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.
Stk. 3 Der må kun fyres med den type brændsel, som producenten af
fyringsanlægget anbefaler (står i prøvningsattesten).
§ 5. Brændet skal være tilpasset brændkammeret.
Info
Du må ikke fyre med affald. Træpaller er affald og må derfor ikke afbrændes i din
brændeovn.

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.

Brug af fastbrændselsovne
§ 8. Til optænding i fastbrændselsovne må der kun bruges tørt kvas,
pindebrænde, optændingsblokke og sammenkrøllet avispapir.
Stk. 2. Optændingen må højest vare 15 minutter.
§ 9. Der skal altid tilføres rigeligt med luft til brændselskamret.
§ 10. Brændkammeret må aldrig fyldes mere, end det producenten anbefaler.
§ 11. Brændkammeret skal tømmes for aske efter producentens anbefalinger.
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Info
Ved optænding skal du følge 4 enkle råd:
- Tænd op i toppen af brændet
- Brug kun tørt træ
- Sørg for rigeligt luft
- Røgen skal være næsten usynlig
… så er der udslip af færre sundhedsskadelige partikler.
Du må ikke tænde op med affald. Farvede og glittede reklamer og blade er
husholdningsaffald og må derfor ikke bruges til optænding i din brændeovn.

Røggener og skorstenshøjde
§ 12. Aftrækssystemer (skorsten med tilhørende rørsystem) der etableres,
eller eksisterende aftrækssystemer der ændres væsentligt, skal for anlæg til
og med 30 kW, opfylde reglerne i brændeovnsbekendtgørelsens kapitel 4,
bekendtgørelse nr. 49 af 16. januar 2018.
Info
Du skal overholde højdekravene i Brændeovnsbekendtgørelsen, når du etablerer en ny
eller væsentligt ændrer din skorsten.
Der er højdekrav i forhold til taget, hvor skorstenen er placeret og i forhold til andre
bygninger. Højdekravene er nærmere beskrevet på side 5.

§ 13. Røg fra ovne til fast brændsel må ikke medføre væsentlige røg- og
lugtgener hos naboer.
Stk. 2 Hvis der er tvivl, er det Lejre Kommune, der afgør, om en røggene er
væsentlig.
Info
Mange røggener skyldes, at der ikke tilføres tilstrækkelig luft til forbrændingen. Du må
derfor ikke skrue ned for lufttilførslen, mens du er på arbejde eller sover.
Når kommunen vurderer, om en røggene er væsentlig, foretager vi en
helhedsvurdering af forureningens omfang og betydning samt omgivelsernes konkrete
karakter.
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Info
Skorstene på flade tage med taghældninger op til 5 grader skal udmunde mindst 1
meter over tagfladen.
For skorstene på tage med taghældning fra 5 op til 20 grader gælder følgende:

For skorstene på tage med taghældning over 20 grader gælder følgende:

Højdekravet i forhold til andre bygninger gælder på det tidspunkt, hvor skorstenen
bliver etableret eller ændret væsentligt. Højdekravet gælder for vinduer og døre, der
kan åbnes, og leder ind til beboelsesrum.
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Omgivelser og vejrforhold
§ 14. 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.

Administrative bestemmelser
§ 15. 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.
§ 16. Lejre Kommune kan i særlige tilfælde give dispensation fra regler i
denne forskrift. Dispensation kan kun søges med en særlig begrundelse.
§ 17. Afgørelser efter denne forskrift træffes af Lejre Kommune.
§ 18. Man kan ikke klage til anden myndighed over afgørelser, som Lejre
Kommune har truffet efter denne forskrift.
Stk. 2. Afgørelser vedrørende kommunalt ejede eller kommunalt drevne
anlæg, herunder anlæg hvor kommunalbestyrelsen har en væsentlig
indflydelse på driften kan dog påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt jf.
miljøbeskyttelseslovens § 93.
§ 19. 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.
Info
Du skal selv meddele Lejre Kommune, at du har fået et fyringsanlæg (BBRmyndigheden). Husk også at opmurede skorstene kræver en byggetilladelse før
påbegyndelse.
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Straf
§ 20. 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.
1-3.
 Afbrænder fugtigt brænde i ovne til fast brændsel jf. § 6.
 Ikke opbevarer brænde i overensstemmelse med § 7.
 Ikke bruger fastbrændselsovne korrekt, jf. § 8-11
 Ikke etablerer afkastsystemet i tilstrækkelig højde, jf. § 12.
 Ikke efterkommer Lejre Kommunes påbud, indskærpelser og forbud,
jf. § 13, stk. 1-2, 14, stk. 1-2, 15 og 19.
Det er kommunalbestyrelsen, der fastsætter bødestraffen for overtrædelser i
forskriften, men politiet, der opkræver bøden.

Ikrafttrædelse
§ 21. Denne forskrift træder i den 05-11-2018.
Forskriften er godkendt af Udvalget for Teknik & Miljø den 05-11-2018.

Lovgrundlag
Forskriften er udarbejdet med hjemmel i Miljøministeriets bekendtgørelse nr.
49 af 16. januar 2018 om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til
brændsel under 1 MW (brændeovnsbekendtgørelsen).
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