
For at undgå røg- og lugtgener fra
din brændeovn eller pejs skal du bru-
ge det rigtige brænde og fyre rigtigt
op. Du fyrer rigtigt, hvis røgen er
usynlig og ikke lugter. Det viser, at
alle gasser er afbrændt i brændeov-
nen.

Rigtigt brændsel er rent tørt
træ eller briketter af træ og
halm. Du kan også bruge ufar-
vet papir og pap i mindre
mængder til optænding.

Rigtig fyring er, når temperatu-
ren i ovnens brændkammer og i
skorstenen hurtigt bringes op
og holdes tilpas høj. For at opnå
dette kan du gøre følgende:

Optænding: Den bedste måde at
tænde op på er med krøllet avis-
papir og tørt pindebrænde, bark,
kvas eller spåner i rigelig mængde,
samt et par stykker mindre bræn-
de. Ved optænding skal der altid
være god lufttilførsel dvs. åben
låge/rosetter/askeskuffe. Mangler

Kære Borger
Din brændeovn eller pejs behøver ikke at ryge og lugte, hvis den
er installeret rigtigt. Det handler om at vælge det rigtige brænde
og fyre rigtigt. Kommunen får hvert år mange henvendelser fra
borgere, der er generet af røg og lugt fra naboens brændeovn
eller pejs. Denne pjece indeholder en række gode råd til, hvordan
du kan vise hensyn til omgivelserne, når du ”fyrer”. Samtidig
indeholder pjecen oplysninger om, hvor du kan henvende dig,
hvis du bliver generet af røg og lugt.

der luft, giver det en sodende for-
brænding og stor fare for kulilte-
forgiftning med dertil hørende
luftforurening.

Afblusning: For at opnå en god 
afblusning af træet må stykkerne
ikke være for tykke, og længden
skal være tilpasset ovnen. Til de
fleste ovne bør brændet ikke være
mere end 28-32 cm og helst ikke
tykkere end 6-8 cm.

Tørt træ: Det er vigtigt at træet er så
tørt som muligt, max. 18-20 %
vandindhold. Vådt træ eller bræn-
de vil afgive sod ved forbrænding-
en. Det øger risikoen for brand i
skorstenen.

Klatfyring: Klatfyring betyder, at du 
ofte kommer lidt brænde i ovnen.
Hvis der er for meget brænde i
ovnen ad gangen, kommer der til
at mangle luft til forbrændingen,
og den bliver ufuldstændig, træet
oser, og op mod 50% af energien
går til spilde.

Det skal du undgå 
Du skal undgå at bruge brændsel der
forurener, oser og lugter grimt. Du
må således ikke bruge:

• Plastik og gummi. Det kan udvikle
giftige dampe, syredannelser eller
eksplodere. Og det lugter!

• Træ, der er imprægneret, lakeret
eller malet. Det indeholder giftige
tungmetaller. Ved forbrænding
kan det behandlede træ udvikle
arsenik, der både sendes ud sam-
men med røgen og ligger i asken.
Af samme grund må du heller ikke
brænde savsmuld og spånplader.

• Husholdningsaffald, tøj og læder.
Det lugter meget grimt, når det
brænder, og det udvikler osende
røg.

• Mælkekartoner. Det er ganske vist
pap, men undersiden er belagt
med plastik, der smelter, oser og
lugter grimt. Desuden kan
afbrænding af mælkekartoner
udvikle giftstoffet dioxin.

• Ugeblade, reklamer og andre tryk-
sager. Det er godt nok lavet af
papir, men de duer alligevel ikke til
at varme op med. De er nemlig
som regel belagt med caolin, et
stof som gør, at de har svært ved
at brænde og derfor efterlader
meget aske. Desuden indeholder
farvet papir ofte forurenende stof-
fer som krom og bly.

Det kan du gøre for at reducere røgen



Flere oplysninger
Ønsker du flere oplysninger om røg fra brændeovne eller pjece, kan du kon-
takte skorstensfejeren på telefon 46 18 82 00. Du kan også læse pjecen »Kor-
rekt fyring« fra Boligministeriet eller pjecen »Fyr bare løs« fra Energisty-
relsen. Begge pjecer kan fås på Biblioteket eller hos Solrød Kommune.
Med venlig hilsen

Solrød Kommune
Teknisk Administration

Hvis du er generet af røg fra naboen
eller en virksomhed, så prøv først
selv at kontakte naboen eller virk-
somheden med en appel om at fjer-
ne røgen. Hvis det ikke hjælper, kan
du kontakte: Solrød Kommune på
telefon 56 18 20 00.

Kommunen vil foretage et tilsyn på
den pågældende adresse. Er klagen
berettiget, vil vi i samarbejde med
skorstensfejeren i første omgang
forsøge at løse røggenerne ved at
rådgive grundejeren om brug af rig-
tig brændsel og rigtig fyring.

Det kan du gøre hvis du er generet af røg

S O L R Ø D K O M M U N E

Solrød Center 1
2680 Solrød Strand
Tlf: 56 18 20 00
www.solrod.dk

Brændeovnen behøver          
ikke at ryge og lugte

Det handler om rigtig fyring 
og valg af rigtig brændsel
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