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Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Jan Ravn Christensen, SF,  
vedrørende brændeovne 
 
Hermed svar på nedenstående spørgsmål, fremsat den 11. nov. 2018. 
 
1. Har vi som kommune mulighed for at kræve at folk skiller sig af med 

gamle brændeovne ved boligsalg?  

Aarhus Kommune har ingen lovhjemmel til at kræve en gammel brænde-
ovn sløjfet i forbindelse med et boligsalg. 
 

2. Har vi mulighed for at give en økonomisk præmie til folk, der frivilligt skil-
ler sig af med deres brændeovn?  

Kommunalfuldmagten giver ikke umiddelbart en kommune mulighed for 
at yde en form for skrotningspræmie til brændeovne. I efteråret 2015 ind-
førte Miljø- og Fødevareministeriet en skrotningsordning for brændeovne 
fra før 1990. Tilskuddet var på 2.150 kr. Der var afsat 45 millioner kr. til 
ordningen, og pengene blev fordelt efter først til mølle-princippet.  
Skrotningsordningen gjaldt indtil udgangen af 2016.  
 

3. Hvilke muligheder har vi for at regulere brugen af brændeovne. Fx igen-
nem planlægning, perioder med forbud el. lign? 

Brugen af brændeovne reguleres af bestemmelserne i brændeovnsbe-
kendtgørelsen, som bl.a. fastsætter hvilke typer brændsel, man må an-
vende, hvor høj skorstenen skal være, og hvor mange partikler godkend-
te ovne må udlede. 
 
Kommunerne har ud over reglerne i bekendtgørelsen også mulighed for 
at udforme kommunale forskrifter. En forskrift er et kommunalt regelsæt, 
der fx kan fastsætte regler om forureningsbegrænsning for brændeovne, 
brændekedler og andre fyringsanlæg. En forskrift skal ses som et sup-
plement til bekendtgørelsen. 
 
En forskrift skal være i overensstemmelse med miljøbeskyttelsesloven, 
brændeovnsbekendtgørelsen og anden lovgivning i øvrigt, hvilket betyder 
at der eksempelvis ikke kan fastsættes strengere krav til skorstenshøjden 
end kravene i brændeovnsbekendtgørelsen.  
 
Forskriftens regler må heller ikke fastsætte strengere krav, end der er 
hjemmel til med påbud efter miljøbeskyttelsesloven eller andre regler. Det 
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betyder, at der med en forskrift ikke kan nedlægges et generelt forbud 
mod anvendelse af brændeovne i et givent område.  
 

4. Er der andre initiativer vi som kommune kan sætte i gang for at mindske 
forureningen fra brændeovne?  

Ældre brændeovne udleder generelt flere partikler end nyere brændeov-
ne. For år tilbage var der ingen regler for, hvor mange partikler en bræn-
deovn måtte udlede. I 2017 blev der indført lovkrav om, at nye ovne mak-
simalt må udlede 4 gram partikler pr. kg brænde. Alle nye og videresolgte 
brændeovne skal leve op til dette lovkrav. Brændeovne, der kan overhol-
de endnu skrappere krav, tildeles det nordiske miljømærke, svanemær-
ket. Op mod 9 ud af 10 nye brændeovne, der sælges i Danmark, er ifølge 
brændeovnsproducenterne svanemærkede. I Aarhus Kommune er der 
ca. 20.000 brændeovne og det vurderes, at ca. 1.500 er fra før 1990. 

I forbindelse med klager over brændeovnsgener foretages miljøtilsyn 
med henblik på en vurdering af genens væsentlighed. Ved disse tilsyn 
vejledes der om brændsel og optændingsteknik, hvilket normalt afhjælper 
generne. I Aarhus Kommune er der årligt ca. 10 klagesager omhandlen-
de røggener fra brændeovne. 
 

 
 
 

Bünyamin Simsek          
Rådmand             /       Luise Pape Rydahl  

      Forvaltningschef 
 


