Fyr op i
brændeovnen
- men gør det med omtanke...

Gode råd om miljørigtig
brug af brændeovne

Brug brændeovnen rigtigt!
Din brændeovn er kun miljøvenlig, hvis du bruger den rigtigt. Hvis du fyrer med vådt
træ og affald, eller hvis du ikke sørger for tilstrækkelig lufttilførsel, sker der en
ufuldstændig forbrænding.
Det kan resultere i:
- dannelse af miljø- og sundhedsskadelige stoffer
- lugtgener for dig selv og dine naboer
- tilsodning af brændeovn og skorsten med risiko for skorstensbrand
Sådan tænder du op
Læg to stykker brænde i bunden. Ovenpå stabler du pindebrænde i lag med luft
imellem, så du kan tænde i den øverste del. Flammerne skal arbejde sig oppe fra og
ned som et stearinlys.
For meget brænde eller for store stykker kan hæmme lufttilførslen. Det er derfor
vigtigt at fyre med mindre stykker, så ilden kan få godt fat.
Ved at tænde i den øverste del af brændet kan du fjerne op til 80 % af
partikeludledningen fra din brændeovn. Med andre ord vil det gøre en stor forskel
både i luften udenfor og i din stue.
Tænd op og lad lågen stå lidt åben under opsyn, så der er rigelig lufttilførsel. Luk
lågen, når ilden har taget godt fat. Først når træet er afblusset, så der ikke er flere
gule flammer, kan man evt. lukke lidt for lufttilførslen, men luk aldrig helt for luften
til brændeovnen. Når der lægges nyt brænde på, skal man huske igen at åbne helt
op for luften. Læg ikke for meget brænde ind ad gangen – fyr lidt, men tit.

Tænd op i toppen af brændet

Fyr kun med rent og tørt træ
Træ skal tørre i 1-2 år, før det anvendes til brænde. Sørg for at kløve det friske træ i
mindre stykker, hvorefter det stables under et halvtag eller et lignende sted med
god luftudskiftning. Brændet tørrer kun om sommeren. I vinterhalvåret er
luftfugtigheden som regel høj, og brændet optager vand fra den omgivende luft.
Tag derfor gerne træet ind i stuen et par dage før, det skal bruges, så det kan nå at
tørre helt.
Tjek røgen
Gå ud og tjek – røgen skal være næsten usynlig. Hvis der er meget røg, og det lugter
grimt, gør du sandsynligvis noget forkert. Du kan både se og lugte, hvis der er noget
galt.

Røgen må ikke være sort

Røgen skal være næsten usynlig

Fyr ikke natten over
Forsøg aldrig at fyre natten over ved at fylde brændeovnen op med træ og skrue
ned for lufttilførslen. Det giver en dårlig forbrænding, og der afsættes sod i din
skorsten. Det er en misforståelse, at der fyres mere økonomisk, hvis der lukkes ned
for luften til brændeovnen. Brændet vil godt nok holde i længere tid, men energien i
det bliver ikke udnyttet.
Luk kun for luftventilen til brændeovnen, når den ikke er i brug, ellers vil den varme
luft i stuen forsvinde op gennem skorstenen.
Brænd aldrig affald i brændeovnen
Brænd ikke plastik, tryksager, mælkekartoner, spånplader, behandlet træ og
lignende i din brændeovn. Afbrænder man affald som f.eks. tryk-imprægneret træ,
resulterer det ikke alene i en miljø- og sundhedsskadelig forurening med bl.a. dioxin,
men også i en nedsat levetid for din brændeovn.
Affald skal i stedet for afleveres i din genbrugs-, dagrenovationsbeholder eller på din
genbrugsplads. Herfra vil plast, pap og papir blive genbrugt, mens træet og
mælkekartoner vil blive brændt på et forbrændingsanlæg, hvor temperaturen er høj,
som sikrer en effektiv forbrænding og dermed minimal miljøbelastning.
Brændværdien bliver udnyttet til fjernvarme og røgen renses.

Ny brændeovn?
Hvis du skal udskifte en brændeovn eller installere en ny eller brugt ovn, skal den
leve op til bestemmelserne i bekendtgørelsen om Brændeovne.
Det betyder, at der skal medfølge en prøvningsattest, som dokumenterer, at ovnen
overholder bekendtgørelsens grænseværdier.
På Miljøstyrelsens hjemmeside: mst.dk, søg brændeovn, kan du finde information,
råd og vejledning, f.eks. valg af ovn, miljømærkning, sundhedseffekter og krav til
skorstenen m.m.
Det er meget vigtigt at vælge en ovn, der passer til opvarmningsbehov.
Spørg skorstensfejeren
Hvis du fyrer fornuftigt og alligevel har problemer med, at din brændeovn soder,
træet brænder dårligt eller røgen lugter, er der måske noget galt med din skorsten.
Skorstenen skal være så høj, at der kan skabes et tilstrækkeligt træk i den til at lede
røgen bort. Følg producentens anvisning om skorstenshøjde.
Desuden er det vigtigt, at skorstenen er så højt oppe over huset, at røgen ikke
generer dine naboer. Som hovedregel skal skorstenen være højere end tagets
rygning, så røgen spredes optimalt og alle er glade - også din nabo - er du i tvivl om
højden, så kontakt din skorstensfejermester, der også gerne giver vejledning om
installering og brug af brændeovne/fyr.
Husk også, at skorstensfejeren skal godkende en nyopsat brændeovn/skorsten,
inden den tages i brug.
På kommunens hjemmeside: www.assens.dk/beredskabet/skorstensfejning.aspx,
kan du se de skorstensfejere, der har en aftale med kommunen om skorstensfejning.

GODE RÅD:
Udnyt træet bedre og skån miljøet:
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Tænd op i toppen af brændet
Fyr kun med rent og tørt træ
Sørg for rigeligt luft
Tjek at røgen er næsten usynlig
Fyr lidt men tit
Fyr så glasset er rent i din ovn
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