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LANDSDÆKKENDE BRANCHEFORENING 

Nedenstående er modtaget fra fagteknisk udvalg i Skorstensfejerlauget. En stor 

tak til Rene Dahl Nielsen for det. EW 

Lidt nyt omkring CE-mærkning af røgrør  
Såfremt man markedsfører et røgrør og der foreligger en standart der omfatter det røgrør man 

vil sælge skal det CE mærkes 

Standarten for røgrør hedder DS/EN 1856-2 det er en harmoniseret standart hvilket betyder 

den er lovgivning i Danmark og skal dermed følges! 

Det betyder at stort set alle røgrør der sælges i DK er omfattet af den. Producenten af røgrør 

kan deklarere sit produkt på to måder jf. standarten. Han kan lade røret teste, det foregår 

ved 1000 grader i 30 minutter. (deklareret med et G) Og på den baggrund fremkommer der 

en sikkerhedsafstand til brændbart materiale. 

Han kan også lave en ”skrivebordsafgørelse”, han må nemlig bruge røres diameter gange 3 

til at udregne sikkerhedsafstanden f.eks. hvis vi tager et ø 150 mm. Røgrøret bliver til en 

afstand på 450 mm. til brændbart materiale. Men standarten skriver at man ALDRIG kan 

komme under 375 mm. til brændbart. 

Dvs. at en røgrør på ø 100 mm. Bliver til minimumskravet på de 375 mm.  

Måden du kan se hvordan producenten har testet på fremgår af den kode der følger med 

røgrøret, hvis røret er testet står der til sidst i koden M for measurd hvilket på dansk betyder 

målt (1000 grader/30 (min.my) Der kan også stå NM for not measurd altså ikke målt (3 

gange røret diameter) 

Alle røgrør der bruges til biobrændsel og oliefyring med gulflammebrænder skal være 

mærker G for sodilds test           

 Det var en lille indsigt i de nye regler for røgrør  

OBS Ovenstående er en vejledning og dermed uden ansvar for fagteknisk udvalg 

 
Med venlig hilsen 

Formand Fagteknisk udvalg  

i Skorstensfejerlauget 

René Dahl Nielsen 

Medlem af Skorstensfejerlauget    
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