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Luftforurening fra danske brændeovne mv. udgør ca. 2/3 af det 

samlede danske bidrag til partikelforureningen, og er årsag til ca. 

400 for tidlige dødsfald årligt. Dertil kommer lokale røggener særligt 

i by- og villaområder. 

 

 

I takt med at gamle brændeovne udskiftes, falder partikelforureningen. Regeringen 

har derfor afsat en pulje på 46 mio. kr. til en midlertidig skrotningsordning for ældre 

brændeovne.  

 

Brændeovne og luftforurening 

• Gamle brændeovne udleder op til fem gange så mange partikler som en ny 

brændeovn og har samtidig dårligere brændeøkonomi.  

• Der findes ca. 700.000 brændeovne og pejseindsatse i Danmark. Heraf er det 

vurderet, at ca. 200.000 brændeovne er fra før 1995.  

• Typisk kan man spare ca. 15-20 procent af brændeforbruget med en ny ovn i 

forhold til en ovn fra før 1995.  

• Generelt udleder brændeovne flere partikler, jo ældre de er.  

• I 2008 kom der for første gang lovkrav til partikeludledningen fra nye brænde-

ovne på max 10 g/kg træ – i 2017 blev kravet strammet til 4 g/kg.  

• En ny svanemærket ovn må max udlede 2 g/kg.  

• Ca. 75 procent af partikelforureningen i Danmark stammer fra udlandet. Ca. 70 

procent af den danske partikelforurening kommer fra brændefyring.  

• Danmark er forpligtet af EU's NEC-direktiv til at nedbringe partikeludledningen 

med 33 pct. i 2020 og 55 pct. i 2030. Skrotningen af gamle brændeovne vil 

bringe Danmark et stykke af vejen mod opfyldelse af målene. 

• Aarhus Universitet, DCE, vurderer, at partikelforurening fra brændeovne og 

pejseindsatse årligt medfører tilfælde af luftvejslidelser som astma og kronisk 

bronkitis og forårsager ca. 400 for tidlige dødsfald i Danmark. Antal for tidlige 

dødsfald totalt for al luftforurening i Danmark er beregnet til 3.200 (2017-data).  

• Skrotningsordningen er en del af en større indsats for at accelerere udskiftnin-

gen af ældre brændeovne. Ovne fra 1995-2005 forurener stadig over tre gange 

så meget som nye svanemærkede brændeovne og udnytter brændet dårligere, 

så nye ovne har bedre driftsøkonomi.  

Kilder: DCE, Miljøstyrelsen, DAPO og Teknologisk Institut 
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Skrotningsordning for brændeovne – sådan søger du 

• Skrotningstilskuddet til brændeovnsejeren er 2.215 kroner, men der er udgifter 

på 175 kroner plus moms til den lokale skorstensfejer for at kontrollere om din 

ovn lever op til kriterierne for ordningen.   

• For at din brændeovn er berettiget til tilskud skal den leve op til følgende:  

- er produceret før 1995 

- var tilsluttet på adressen pr. 1.december 2018      

- er skrottet: erstattet af en ny eller afmeldt og ildstedet lukket, dvs. røgrør til-

muret. 

• Du kan herefter ansøge digitalt via dit NEM-id på Miljøstyrelsens hjemmeside. 

Din ansøgning forventes behandling inden for tre uger. 

• Ordningen gælder både for lejere og ejere - og ligeledes i sommerhuse.  

• Du kan kun søge én gang – og der kan kun søges om tilskud til én brændeovn 

på adressen.  

• Din gamle brændeovn skal afleveres på genbrugspladsen og må ikke tilsluttes 

på ny. 

 

Kilde: Miljøstyrelsen 

 


