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Brændeovn og pejs i lejlighed!
!
Brændeovn!
• Kræver vedlagt fuldmagt fra ejendommens ejer. Du skal være opmærksom på, at 

arbejdet kan forudsætte, at der indhentes samtykke fra en evt. ejerforening, da 
skorstene som udgangspunkt ejes af foreningen.!

• Brændeovnen må ikke tilsluttes en skorsten, der modtager aftræk fra gasfyrede 
kedler- eller varmluftsanlæg. Eller benyttes som ventilationskanal.!

• Afstanden fra din brændeovn til brændbart materiale skal fremgå af ovnens 
mærkeplade og opstillingsvejledning. !

• Alle serieproducerede brændeovne skal i dag være CE-mærket, samt være 
forsynet med en Prøvningsattest der beviser at brændeovnen lever op til de 
gældende miljøkrav, medmindre der er tale om en historisk ovn fra før 1940, eller 
en såkaldt unik ovn hvilket vil sige en håndbygget ovn uden seriefremstillede 
komponenter.!

• Ved historiske ovne som er ovne fra før 1940, samt unikke håndbyggede ovne, 
er afstandskravet min. 50 cm til brændbart materiale målt fra udvendig side af 
ovnen.!

• På gulvet under og omkring brændeovnen skal der være ubrandbart materiale. 
Desuden skal det ubrændbare materiale gå mindst 30 cm foran ovnen, og mindst 
15 til hver side fra ovnens hjørner.!!

Pejs!
• Hvis du vil installere en muret pejs, som er et åbent ildsted, skal afstanden til 

brændbart materiale være mindst 50 cm målt fra pejsens indvendige side.!
• Hvis pejsen er er åben jernpejs, skal afstanden til brændbart materiale være 

mindst 50 cm fra udvendig side af af pejsen.!
• På gulvet skal det ubrændbare materiale gå mindst 50 cm foran pejsens åbning, 

samt 15 cm til hver side.!
• Til forskel for brændeovne, må den skorsten du vil benytte ikke modtage andre 

aftræk overhovedet.!
• Inden din brændeovn eller pejs tages i brug, skal installationen anmeldes til 

den lokale skorstensfejermester, som skal foretage et lovpligtigt 
brandpræventivt tilsyn af installationen, underskrive brændeovnens 
prøvningsattest og foretage en overensstemmelskontrol.!

• Skorstensfejermesteren sørger herefter for at skorsten og brændeovn/pejs bliver 
tilmeldt lovpligtig rensning.!

• Find skorstensfejermester på www.skorstensfejer.dk!
• Du kan læse mere i Bygningsreglementet og den dertil hørende SBI-anvisning.!!

http://www.skorstensfejer.dk/
http://www.bygningsreglementet.dk/

