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Aftrækssystemer. 

Hvis aftrækssystemet – det vil sige rørsystem og skorsten – fungerer dårligt, gør fyringsanlægget 

det også, og forureningen øges. Et dårligt aftrækssystem medvirker til en dårligere forbrænding. 

Dårlige forbrændingsforhold skaber øget forurening, da der sker en større udledning af partikler 

og uforbrændte gasser end ved optimale driftsvilkår.  

Dårlige trækforhold i aftrækssystemet kan derfor give anledning til røg- og lugtgener af varierende 

karakter hos naboen på grund af, at røgen ikke spredes og fortyndes tilstrækkeligt og måske falder 

ned til jorden. Det vil i mange tilfælde dog være for lav skorsten og/eller uhensigtsmæssig 

placering af skorstenen, der er årsagen til nabogener.  

En dårlig forbrænding kan også skyldes en række andre faktorer end et dårligt aftrækssystem – for 

eksempel et for stort, for lille eller for dårligt fyringsanlæg, kvaliteten af brændet og ejerens 

fyringsvaner. Selvom der er et godt træk i en skorsten, kan naboerne alligevel opleve røggener, 

hvis skorstenens højde og/eller placering er uhensigtsmæssig i forhold til andre bygninger og 

træer, så røgen ikke spredes ordentligt.  

Med aftrækssystem forstås en skorsten med tilhørende rørsystem.  

Reglerne om aftrækshøjde gælder kun for aftrækssystemer, der er tilsluttet mindre fyringsanlæg. 

Formålet med reglerne er at medvirke til, at en skorsten etableres med en tilstrækkelig højde til, at 

røgen føres så højt op, at den kan passere hvirvelzonen, der kan opstå nær taget og huset. På den 

måde forebygges røgnedslag og røggener hos naboer. Tilsvarende skal kravene til aftrækshøjder 

sikre, at der ikke etableres aftrækssystemer, som er lavere end vindues- og døråbninger samt 

indsugninger på omkringliggende bygninger. 

Flere enheder på samme aftrækssystem.  

Hvis der er tilsluttet flere enheder på samme aftrækssystem med en samlet nominel indfyret 

effekt på mere end 30 kW, er aftrækssystemet ikke omfattet af reglerne om aftrækshøjde i 

brændeovnsbekendtgørelsen.  

Flere aftrækssystemer til en eller flere enheder. 

Hvis der modsat er etableret flere aftrækssystemer til en eller flere enheder med samlet nominel 

indfyret effekt på mere end 30 kW, men med en effekt under denne grænseværdi pr. 

aftrækssystem, vil disse aftrækssystemer som udgangspunkt være omfattet af 

brændeovnsbekendtgørelsens regulering.  

Hvad er en væsentlig ændring af skorstenen. 

Det er kommunen, der efter en konkret vurdering afgør, hvilke ændringer af et aftrækssystem der 

skal anses for væsentlige.  

Nedenstående er kun relevant for skorstene (aftrækssystemer) med fyringsanlæg med en 

maksimal nominel indfyret effekt på 30 kW. Ved afgrænsningen af, hvad der udgør væsentlige 

ændringer, kan man starte med at se på, hvad der er uvæsentligt. 
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Ændringer, som ikke angår aftrækssystemets konstruktion, som øget brug af brændeovnen, fordi 

den bygning, hvor brændeovnen står i, fx ændrer karakter fra bolig til erhverv, falder udenfor 

brændeovnsbekendtgørelsens regulering af aftrækshøjder. Almindelig vedligeholdelse af en 

skorsten med tilhørende rørsystem må betegnes som en uvæsentlig ændring. Ved 

”vedligeholdelse” forstås arbejder, der alene sigter på at opretholde aftrækssystemets tilstand i 

forhold til slid og udbedringer, der primært bidrager til opretholdelse af aftrækssystemets 

kosmetiske udseende, samt mindre arbejder til opretholdelse af skorstenens hidtidige funktion.  

Ved ”ikke-væsentlige” fysiske ændringer af aftrækssystemet skal også forstås mindre reparationer 

og lignende, der kan opretholde aftrækssystemets funktion og eventuelt forbedre dette. Til ikke-

væsentlige ændringer regnes eksempelvis skorstensforing, stålindsats og montering af en 

røgsuger, røgfortynder eller lignende. Det er altid omfanget af det pågældende byggearbejde, der 

er afgørende for, om der i det konkrete tilfælde er tale om vedligeholdelse, eller om der er tale om 

væsentlig ændring af aftrækssystemet.  

Hvis en skorsten rives ned og bygges op igen, vil der derimod være tale om en væsentlig ændring. 

En ændring er også væsentlig, hvis ejeren foretager konstruktionsmæssige ændringer af 

aftrækssystemet for eksempel ved at ændre højden på skorstenen. Hele skorstene, fx 

stålskorstene (1856-1), der isættes gamle skorstene, er at betegne som væsentlige ændringer.  

Hvis en bygning skal bygges om, og hvis ombygningen også kræver en ombygning af skorstenen, vil 

dette som udgangspunkt skulle betragtes som en ”væsentlig ændring”. Derimod vil væsentlige 

ændringer af tagfladen eller tagets konstruktion kun have betydning, hvis der også samtidig sker 

en væsentlig ændring af aftrækssystemet, eller hvis ændringen får væsentlig betydning for 

aftrækssystemets funktion. Tilsvarende gælder for ændringer eller udskiftning af fyringsanlægget, 

hvis der ikke ved samme lejlighed sker ændringer af aftrækssystemet.  

Højdekravene i brændeovnsbekendtgørelsen.  

Brændeovnsbekendtgørelsen indeholder to højdekrav til nye aftrækssystemer (skorsten og 

rørsystem): 1. et højdekrav i forhold til taget, hvor aftrækssystemet er placeret, 2. et højdekrav i 

forhold til andre bygninger Begge højdekrav skal overholdes, hvis et aftrækssystem er omfattet af 

bekendtgørelsens regler Brændeovnsbekendtgørelsens regler om aftrækshøjder er indført for at 

skabe en enkel og gennemskuelig regulering, som i de fleste tilfælde vil have en stor positiv 

miljømæssig betydning, og som er lette at administrere i praksis.  

Brændeovnsbekendtgørelsens regler om aftrækshøjder er ikke en erstatning for, men supplerer de 

funktionskrav til skorstene, der gælder i Bygningsreglementet.  

Højdekrav i forhold til huse med tagrejsning op til 20 grader. 

Ejendomme med taghældninger på op til og med 20°: Aftrækssystemet skal udmunde mindst 40 

cm over tagrygningen eller være mindst 1 m fra tagfladen. Der skal alene overholdes det ene af de 

to højdekrav.  
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Højdekrav i forhold til huse med tagrejsning over 20 grader. 

Ejendomme med taghældninger over 20°: Aftrækssystemet skal udmunde mindst 40 cm over 

tagrygningen eller have en horisontal afstand til tagfladen på mindst 2 m og 30 cm fra tagfladen. 

Der skal alene overholdes det ene af de to højdekrav. Tidspunktet for højdekravenes overholdelse 

Højdekrav til aftrækssystemet skal være overholdt på tidspunktet for aftrækssystemets etablering 

eller væsentlige ændring. Hvis der eksempelvis sker en væsentlig ændring af aftrækssystemet i 

forbindelse med, at taghældningen ændres fra under til over 20°, er det således højdekravene for 

taghældninger over 20°, der finder anvendelse efter ændringen.  

 

Højdekrav i forhold til andre bygninger.  

Udmundingen af skorstenen skal inden for en radius af 15 m rage mindst 1 m over overkanterne af 

ventilationsindtag, vinduer eller døre. Bekendtgørelsens højdekrav i forhold til anden bebyggelse 

gælder alle bygninger – det vil sige både bygninger på samme ejendom, men også bygninger på 

naboejendomme, der ligger inden for en radius på 15 m. Formålet med højdekravet er i dette 

tilfælde både at skabe mulighed for fri fortynding af røgen og samtidig reducere risikoen for, at 

røgen trænger ind i andre bygninger.  

Alle typer af ventilationsindtag er omfattet af reglerne – både indsugninger til et mekanisk 

ventilationsanlæg, men også indsugninger til badeværelser og lignende.  

Højdekravene gælder ligeledes alle typer af vinduer og døre, forudsat at der er tale om vinduer og 

døre, der kan åbnes, og at der er tale om vinduer eller døre ind til beboelsesrum. Det betyder, at 

vinduer eller døre ind til udhuse, garager, ubeboede loftsrum og lignende ikke er omfattet.  

Højdekravene til aftrækssystemet skal være overholdt på det tidspunkt, hvor skorstenen bliver 

etableret eller ændret væsentligt. Det betyder, at ejeren af anlægget ikke er forpligtet til at ændre 

sin skorsten, fordi der bliver opført en ny bygning inden for 15 m radius. Da højdekravet kun 

gælder for anlæggets ejer, er ejerne af naboejendomme omvendt heller ikke forhindret i at opføre 

ny bebyggelse inden for 15 m af det eksisterende aftrækssystem. Hvis der opføres ny bebyggelse 

tæt på en eksisterende skorsten, får det dog betydning den dag, anlæggets ejer vil foretage 

væsentlige ændringer af aftrækssystemet. Ejeren vil på dette tidspunkt skulle leve op til 

bekendtgørelsens højdekrav – også i forhold til den bebyggelse, som er kommet til sidenhen.  


