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Høring af vejledning om regulering af luftforurening fra brændeovne 

og brændekedler 

 

Miljøstyrelsen sender hermed udkast til vejledning om regulering af luftforurening 

fra brændeovne og brændekedler i høring.  

 

Brændefyring udgør en væsentlig del af den samlede danske partikeludledning. 

Partikelforurening fra brændefyring er, som al anden partikelforurening, 

sundhedsskadelig, og røg og lugt fra brændefyring kan være generende for naboer 

og omgivelser. 

 

Formålet med vejledningen er at bidrage til en ensartet håndhævelse i 

kommunerne af brændeovnsbekendtgørelsen og vejlede kommunerne i deres 

behandling af klager over brænderøg og brændelugt.  

 

Brændeovnsbekendtgørelsen regulerer luftforurening fra en bred vifte af 

fyringsanlæg; fra små brændeovne over større brændekedler og træpillefyr, og helt 

op til mindre, biomassefyrede fjernvarmeanlæg. I bekendtgørelsen fastsættes bl.a. 

emissionskrav for fyringsanlæg, som sælges, overdrages eller tilsluttes. En del af 

reguleringen af luftforening fra brændeovne og brændekedler vil dog foregå med 

hjemmel i miljøbeskyttelsesloven, hvilket også er beskrevet i vejledningen. 

 

Sideløbende med vejledningen er der udarbejdet en webportal om brændefyring 

målrettet både borgere og kommuner. I webportalen vil der være uddybende 

information om bl.a.: 

 Korrekt fyring med brænde, herunder om optænding, valg af brænde og 

køb af brændeovn. 

 Tekniske uddybninger om bl.a. skorstenshøjde, skorstenens placering og 

målinger. 

 Helbredseffekter og gener ved brændeovnsrøg. 

 Information om reglerne, hvordan sagsforløbet er i kommunen, samt 

hvordan man forebygger røggener. 

 Eksempelsamlinger til kommuner. 

 

Webportal og vejledning vil blive offentliggjort efter høringsfristens udløb, og 

vejledningen vil blive digitalt tilgængelig som en del af webportalen. Dette 

afspejler sig allerede nu i det foreliggende udkast til vejledning, hvor der er 

markeret links til portalen og til andet digitalt tilgængeligt materiale (bl.a. 

Bygningsreglementet). Det er dog vigtigt at pointere, at vejledningen ikke er 

afhængig af den information, som kan findes i webportalen. 
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Frist for bemærkninger 

Miljøstyrelsen skal anmode om eventuelle bemærkninger til udkast til vejledning 

senest torsdag den 21. januar 2016. Høringssvar afgivet efter denne dato vil 

ikke blive taget i betragtning. 

 

Eventuelle spørgsmål til høringen kan rettes til Hanne Lylov Nielsen på mail: 

halni@mst.dk eller telefonisk: 72 54 42 63. 

 

Høringssvar skal sendes til mst@mst.dk, cc til halni@mst.dk og med angivelse i 

emnefeltet – ”Høringssvar til udkast til vejledning om regulering af luftforurening 

fra brændeovne og brændekedler, jr. nr. MST-5230-00257”. 

 

Informationsmøde om vejledningen 

I forbindelse med høringen vil Miljøstyrelsen holde et informationsmøde om 

vejledningen. Informationsmødet vil blive afholdt mandag den 11. januar kl. 14.30 

i Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K. Tilmelding til mødet skal ske 

til halni@mst.dk senest onsdag den 6. januar. 

 

Dette høringsbrev og udkast til vejledning er sendt til de organisationer, foreninger 

og enkeltpersoner, der fremgår på vedhæftede høringsliste. Høringsbrev og 

vejledning er desuden offentliggjort på www.høringsportalen.dk  

 

Venlig hilsen 

 

Hanne Lylov Nielsen 
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