en god varme samt lufttilførsel over flammerne.
Ellers strømmer gasserne ud af skorstenen som
røg og lugt. Det generer naboerne, og den, der
fyrer, taber varme og risikerer skorstensbrand.
Det kan være, at falsk luft bliver suget ind ved
utætheder i ovnen, i skorstenen eller i tilslutningen mellem ovn og skorsten. Der kan også
komme luft fra et andet fyr, som er koblet på
samme skorsten. Den falske luft giver en ufuldstændig og sodende forbrænding.
Ildstedets opbygning og materialer har betydning for forbrændingen, da et varmt ildsted forbedrer udnyttelsen af brændslet. En uhensigtsmæssig ovnkonstruktion kan være en hindring
for en god forbrænding.
Skorstenen har betydning for spredningen af
røgen. Jo højere skorsten og jo mere glat den
indvendige overflade er, jo bedre spredes røgen,
og jo mindre påvirkes de nære omgivelser. Skorstenen skal - som ildstedet - opfylde bygningsreglementet. Hvis skorstenen er bygget til et
oliefyr, bør man være opmærksom på, om der
er plads nok i skorstenen - om dens lysning er
stor nok - til fyring med træ i brændeovn. Forbrænding af træ giver meget mere røg og større

risiko for afsætning af sod end forbrænding af
fyringsolie. Samtidig skal skorstenen nu også
suge al luften til forbrændingen, som oliefyrets
blæser ellers sørgede for.
Yderligere kan skorstenens placering i forhold
til nærliggende tagflader, høje træer og skrænter
modvirke røgens spredning.
Muligvis er situationen så uheldig, at anlægget
ikke passer til familiens behov for varme. Erfaringerne viser, at store anlæg kan give besvær
med optændingen og den rigtige mængde brændsel.

Miljøcenter Østjylland I/S
Hadsten Centret
Østergade 9
8370 Hadsten
Telefon: 87 61 29 00
Telefax: 87 61 29 01
E-mail: center@miljo-ostjylland.dk

Vejret spiller ind
Endelig spiller vejret ind. Især om efteråret og i
foråret kan tåget, diset og stille vejr hindre røgen i at stige til vejrs og spredes. Særlige vindforhold kan slå røgen ned, både i skorstenen og
i nabolaget. Da man ikke kan gøre noget ved
vejret, bør man af hensyn til naboerne begrænse
fyringen til et minimum under sådanne vejrforhold.
Røgning er fint til mange madvarer, men ikke
metoden til at bevare et godt naboskab. For
røgede naboer lugter ilde!

Nogle nyttige telefonnumre
Mange steder i landet findes viden om fyring med brænde, for eksempel:
Dansk Kedel-Teknik, telefon 3969 6511
Dansk Skovforening, telefon 3124 4266
Dansk teknologisk Institut (DTI), Århus, telefon 8943 8943
Danske producenter af Pejse og Brændeovne, telefon 3393 2000
Energistyrelsen, telefon 3392 6700
Forskningscenter for Skov & Landskab, telefon 7588 2211
Informationssekretariatet for Vedvarende Energi, (DTI), telefon 4399 6065 og 4350 4575
Organisationen for Vedvarende Energi, OVE, telefon 8676 0444.

Nogle nyttige tekster
Bygge- og Boligstyrelsen: Bygningsreglement for småhuse handler også om Pejse og
brændeovne
Dansk Skovforening: Brænde og varme - skoven har det
Videncenter for Halm- og Flisfyring: Kedler til brænde og træbriketter
Videncenter for Halm- og Flisfyring: Fyr bare løs.
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Røgede naboer lugter ilde!
Enhver bruger af en brændeovn kan nyde varmen og undgå at generere naboerne med
røg. Det kræver stort set kun
hensyn til de nære omgivelser
og det rigtige brænde i den
rigtige mængde.
Med efterårets kølige dage starter sæsonen for
pejse og brændeovne. Mens ildstedets varme
breder velvære i hjemmet, møder kommunen
desværre i hver fyringssæson eksempler på, at
røg og ubehagelig lugt fra skorstenen generer
naboerne. Røgen lugter grimt og svider i øjnene,
så selv det bedste naboskab risikerer at blive
kvalt.
Det er der ingen grund til. Et godt naboskab
er værd at værne om, og brugeren af ildstedet
har pligt til at undgå at genere omgivelserne. Den,
der fyrer, skal afhjælpe ulemperne. Hvis man
fyrer med det rigtige brændsel i den rigtige
mængde, tager man samtidig hensyn til omgivelserne og sikrer i stor udstrækning naboerne
og sig selv mod ulemper.
Et tegn på god fyring er, at røgen ved toppen
af skorstenen er usynlig, eller ligner em.

Kommunen behandler en klage
Beklageligvis sker det, at den, der fyrer, ikke
magter at tage hensyn til sine plagede naboer,
selvom de høfligt henvender sig og forsøger at
gøre opmærksom på problemerne. Naboerne har
måske noteret hvornår og hvordan, de bliver
generet, så et billede danner sig. Naboerne må
derfor henvende sig til kommunen, som så tager affære, idet Miljøcenter Østjylland I/S undersøger forholdene.
Hvis der konstateres åbenlyse fejl, bliver
ildstedet bruger bedt om at rette dem. Hvis
undersøgelsen viser, at fyringen forurener

eventuelt sammen med sprittabletter eller en
tændblok.
I brændeovne og kombipejse bør man kun
fyre med ubehandlet tørt træ og træ- og halmbriketter, mens man kan bruge papir og pap,
sprittabletter eller tændblok til optænding.
Brændestykkerne bør være savet og kløvet i
en størrelse, så der mindst er tre centimeter til
brændeovnens langsider og endeflader.

Mængden er afgørende

væsentligt eller skaber uhygiejniske forhold,
modtager personen et anbefalet brev med en
opfordring om at komme med løsningsforslag.
Hvis brugeren ikke svarer tilfredsstillende,
modtager han eller hun et nyt brev, som kræver
problemerne løst. Brugeren får med andre ord
et påbud om at afhjælpe ulemperne og nedbringe
forureningen.
Hvis ildstedets bruger stadig ikke løser problemerne, bliver sagen overgivet til politiet som
en politisag. Den kan føre til bøde, hæfte eller
fængsel i op til to år. Heldigvis er det en erfaring,
at brugeren i langt de fleste tilfælde retter forholdene efter det første brev. Det ville være
endnu bedre for det gode naboskab, at ulemperne
helt blev undgået.
Forholdene kan endelig være så grelle, at den
tilsynsførende med det samme vurderer, at de
ikke kan bringes i orden. I den situation har den
tilsynsførende mulighed for at forbyde fyringen.

Brændslet skal passe til ildstedet
Problemerne med røg og lugt opstår af flere grunde. Hver situation kan have sine særlige årsager, men forkert - eller for dårlig - brændsel er
en af de almindeligste. Det er således vigtigt at
bruge det rigtige brændsel til det ildsted, man
har valgt.
I en pejs bør man kun fyre med ubehandlet
tørt træ, grene og groft kvas i passende størrelse.
Til optænding kan man bruge papir og pap,
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Det er også vigtigt at bruge den rigtige mængde
brændsel og tænde rigtigt op. Det vil altid ryge
op af skorstenen under optændingen, men man
skal undgå at overfylde ildstedet, bruge godt med
papir og sørge for passende luft.
Der følger en brugsanvisning med nye fyringsanlæg. Hvis man ikke har en brugsanvisning, bør man anskaffe sig en. Hvis det ikke er
muligt, og man i øvrigt er i tvivl, kan skorstensfejeren altid hjælpe med råd og vejledning.
Ved fyring i pejs bruger man brændestykker
af passende størrelse og sørger for, at brændet
ligger så tæt ved røgaftrækket som muligt. Desuden sikrer man god lufttilførsel til rummet med
pejsen, for luftforbruget er stort.
I brændeovne klatfyrer man med tre-fire stykker brænde ad gangen. Optændingen kræver
rigelig lufttilførsel. Når der er god ild i brændet,
kan man lukke lågen, men luftventilen skal være
helt åben, indtil der ikke længere er lange, lysende flammer. Så er brændet afblusset. Derefter
kan man lukke luftventilen næsten til. Når man
fylder nyt brænde på, skal man sørge for, at det
også blusser af. Ved natfyring bør man kun anvende få stykker brænde og sørge for, at det er
afblusset, før man indstiller ovnen til natten.

Røg kan være giftig
Papir og pap er glimrende til optænding, men
egner sig ikke som brændsel, da det brænder
dårligt alene. Tryksager og blankt - glittet - papir er belagt med caolin af hensyn til trykket og
kan af den grund være vanskelig at brænde. Farvestrålende reklamer og kulørte ugeblade inde-

holder muligvis krom og bly, som er miljøgifte.
De bør derfor ikke brændes. Desuden har miljøstyrelsen defineret papir og pap som husholdningsaffald, som man skal aflevere til genbrug
eller renovationen.
Man må ikke brænde mælkekartoner og andre
kartoner til drikkevarer, men skal aflevere dem
i husholdningsaffaldet til renovationen. Kartonerne er indvendig betrukket med en tynd plastfilm eller metalfolie, som kan give miljøgifte ved
afbrænding i pejse og brændeovne.
Træ er et godt brændsel, når det er ubehandlet
og tørt. Fældet træ kræver omkring et års overdækket opbevaring, hvor luften kan komme til,
for at være passende tørt. Tømmer, forskallingsbrædder og indskudsbrædder brænder fint. Det
gør ikke noget, at træet indeholder søm, skruer
eller beslag, og i mindre mængde er belagt med
mørtel og cement.
Man må ikke fyre med spånplader, træ med
plastlaminat, eller malet, lakeret og imprægneret
træ, men bør i stedet aflevere det på de kommunale genbrugspladser. Træ med plaststoffer,
maling, lak og imprægnering udvikler røg, der
lugter fælt, og både røgen og asken kan være
giftig.
Kul er et vanskeligt brændsel til mindre ildsteder. Det giver en kraftig udvikling af gas, som
kan eksplodere og give stikflammer.
Briketter fremstilles af forskellige former for
brændsel. De er gode til at holde ilden vedlige.
Tekstiler, læder, plast og gummi - som for
eksempel bildæk - samt husholdningsaffald
hører overhovedet ikke til på ildstedet. Det skal
man aflevere til renovationen eller på de kommunale genbrugspladser efter sortering.
Spildolier og andet farligt affald er det heller
ikke tilladt at brænde.

Ildstedet er måske utæt
Foruden brændslet kan ildstedet og skorstenen
være årsag til generende røg. Det er årsager, som
skorstensfejeren normalt opdager ved sit besøg.
Papir, pap og træ udvikler gasser ved opvarmningen. Gasserne skal forbrændes, og det kræver
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