Letantændelige
markafgrøder

 åletræsbevoksning,
N
lyngklædte arealer eller
anden letantændelig
vegetation.

 plag af brandfarlige,
O
brandnærende,
eksplosive eller
letantændelige stoffer.

 ygninger med
B
letantændeligt tag,
herunder stråtag

 ygninger
B
med hårdt tag

Vejledning om afbrændinger,
afstandsforhold m.m.
Haveaffald
Private

IKKE TILLADT

Erhverv

Se punkt om erhvervsmæssig afbrænding af haveaffald

Bål, herunder bål i bålfade (rent og tørt træ, ikke haveaffald)
”hyggebål/snobrødsbål” (max Ø80cm).					
Må gerne foregå på privat grund.
På offentlige områder skal der
anvendes etablerede bålpladser.

Forsvarlig
afstand

15 m

15 m

15 m

15 m

Diameter Ø80cm - 120cm

10 m

15 m

15 m

15 m

15 m

Må gerne foregå på privat grund. På offentlige
områder skal der anvendes etablerede bålpladser.

30 m

200 m

200 m

200 m

60 m

Jævn og frisk vind

Ved jævn og frisk vind skal afstande fordobles i vindens retning.

Generelt

Ildsteder (herunder bålfade) må ikke anvendes ved overdækninger, 			
medmindre overdækningen er lavet med henblik herpå (f.eks. bålhytter)

Diameter over 120cm, herunder Valborgsaften.

Sct. Hans bål, som kan være af haveaffald
Sct. Hans bål (23/6)
Må gerne foregå på privat grund.
På kommunale grunde: Kultur- og/eller
Naturafdelingen i Teknik og Miljø skal muligvis
give tilladelse til at benytte arealet, afhængig af
hvor det er. Kontakt derfor miljøafdelingen

30 m

200 m

200 m

200 m

Jævn og frisk vind

Ved jævn og frisk vind skal afstande fordobles i vindens retning.

60 m

Grill og ildsteder
Mindre griller og ildsteder (mindre griller kan indeholde
ca. 10 liter brændsel svarende til en normal grillstarter)

Forsvarlig
afstand

15 m

15 m

Større griller og ildsteder
5m
15 m
15 m
				

15 m

15 m

Forsvarlig
afstand

Forsvarlig
afstand

Grill med fastbrændsel (kul og briketter):

Mindre griller, der fungerer ved forbrænding af fast brændstof, kan
anvendes på en altan, i en carport, under en overdækning eller lign.,
såfremt overdækningen har mindst én åben langside.

Optændingsvæske

Optænding med optændingsvæske må ikke anvendes
på altaner, i carporte og ved overdækninger

Gasgrill på altaner:

Der må være én flaske (max 11 kg) i brug til grillen
samt én flaske i reserve.
Installationen skal overholde Gasreglementets
Afsnit B-5.J
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Skovbrug (min 0,5ha og mindst 20 meter bredt)
Hugstaffald, kvas og lign. med et grundareal på
under 100 m² eller strengformede afbrændinger på
under 5m i bredden

30 m

100 m

100 m

30 m

30 m

100 m

100 m

100 m

100 m

100 m

Den som forestår afbrændingen skal sikre at der min er.
0,5ha reel skov som er mindst 20 meter i bredden.
Der skal ringes til Midtjysk Brand & Rednings
vagtcentral umiddelbart inden afbrændingen opstartes.
Hugstaffald, kvas og lign. med et grundareal på over
100 m² eller strengformede afbrændinger på over
5 m i bredden
Den som forestår afbrændingen skal sikre at der min er.
0,5ha reel skov som er mindst 20 meter i bredden.
Der skal ringes til Midtjysk Brand & Rednings vagtcentral
umiddelbart inden afbrændingen opstartes.
Jævn og frisk vind

Ved jævn og frisk vind skal afstande fordobles i vindens retning.

Landbrug
Halm og lign. (flammebehandling af ukrudt, halm fra
frøgræsser, halm fra overdækninger, mindre spild fra
presning og fejlbundne baller, våde halmballer når der
er sket underretning af kommunens miljøafdeling)

30 m

100 m

100 m

100 m

30 m

Halmstakke

100 m

100 m

100 m

100 m

100 m

Jævn og frisk vind

Ved jævn og frisk vind skal afstande fordobles i vindens retning.

Brandbælte

Ved stedet hvor der sker afbrænding, skal der tilvejebringes et mindst 10 m 		
bredt brandbælte, der skal være renset for halm og lign., og det skal sikres,
at ilden ikke kan spredes. Såfremt det rensede brandbælte indeholder 		
letantændelig vegetation, skal dette pløjes eller harves. Hvis afbrændingsstedet
støder op til en græsmark, mark med rodfrugter eller pløjemark, kan 		
etablering af et brandbælte undlades.

Må gerne foregå på mark og uopdyrkede
landbrugsarealer. Afbrænder skal orientere Midtjysk
Brand & Redning vagtcentral umiddelbart inden
afbrændingen opstartes.
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Erhvervsmæssig afbrænding af parkaffald og
haveaffaldslignende affald fra gartnerier
Højst 200 liter i metalbeholder		
Den som forestår afbrændingen skal sikre, at det
5m
foretages i landzone og kun på den lokalitet, hvor affaldet
er frembragt. Der skal ringes til Midtjysk Brand & Rednings vagtcentral umiddelbart inden afbrændingen opstartes.

30 m

30 m

30 m

30 m

Højst 200 liter

10 m

30 m

30 m

30 m

30 m

200 - 500 liter

30 m

100 m

100 m

100 m

30 m

Over 500 liter

30 m

200 m

200 m

200 m

200 m

Jævn og frisk vind

Ved jævn og frisk vind skal afstande fordobles i vindens retning.

Naturplejeaktiviteter
Lyng- og siv som står på roden
Tilladelse fra Midtjysk Brand & Redning. Miljøstyrelsen
skal høres, hvis det sker i perioden 1. marts – 31. okt.
Midtjysk Brand & Rednings vagtcentral skal kontaktes
umiddelbart inden afbrændingen opstartes

Der skal indhentes tilladelse til afbrænding ved Midtjysk Brand & Redning hele året

Læhegn
Afbrænding af grenaffald fra læhegn kan kun foretages 30 m
i perioden 1. nov - 1. marts. Må kun foretages i landzone
uden for landsbyafgrænsninger. Midtjysk Brand & Rednings
vagtcentral skal kontaktes umiddelbart inden
afbrændingen opstartes

200 m

200 m

200 m

60 m

Definitioner

Links

5,5-10,8 m/s

Affaldsbekendtgørelsen   Afbrændingsbekendtgørelsen   Halmafbrændingsbekendtgørelsen
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