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FORMÅL
1.

Disse regler er grundlag for administration af gældende bestemmelser om
afbrænding af affald og bål i Århus Kommune.

LOVGRUNDLAG
2.

Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding af halm, kvas,
haveaffald og bål m.v.
(Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 900 af 7. december 1999).
Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v.
(Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 545 af 12. juli 1991).
Bekendtgørelse om affald.
(Miljø- og energiministeriets bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000).
Regulativ for Husholdingsaffald.
(Godkendt af Århus Byråd den 3. oktober 2001)
Regulativ for Erhvervsaffald.
(Godkendt af Århus Byråd den 28. november 2001)

ANVENDELSESOMRÅDE
3.

Disse regler gælder for enhver afbrænding af affald m.v., som ikke sker på et
anlæg der er godkendt hertil.

HVAD MÅ AFBRÆNDES
4.

Husholdninger må ikke foretage afbrænding af affald.
Undtaget herfra er mindre mængder rent og tørt haveaffald, samt rent og tørt træ
der ikke er behandlet med lak, maling, imprægnering eller lignende som f.eks.
anvendes til brændeovne.
Afbrændingen må kun finde sted i et omfang, der ikke er til gene for
omgivelserne.

5.

Afbrændning af erhvervsaffald må kun finde sted i dertil indrettede og godkendte anlæg.
Afbrænding af tørt haveaffald, parkaffald og haveaffaldslignende affald fra
gartnerier og naturplejeprojekter er tilladt i begrænset omfang. Afbrænding af
træstød og hugstaffald er tilladt i sammenhængende bevoksninger af skovtræarter på mindst 0,5 ha og mindst 20 meters bredde i skovbruget.
Side 2 af 6

Rent tørt træ, der ikke er behandlet med lak, maling, imprægneringsmateriale,
lim eller liggende kan lovligt anvendes som brænde i brændeovne eller i kraftog/eller varmeproducerende anlæg, der er indrettet til fyring med fast brændsel.
6.

Halm eller andre lignende dele fra landbrugsafgrøder må ikke afbrændes på
marker eller uopdyrkede arealer, dette gælder dog ikke:
a)
b)
c)
d)
e)

7.

Flammebehandling af ukrudt,
Afbrænding af halm fra frøgræsser fra arealer, hvor afgrøden dyrkes det
følgende år,
Halm der har været anvendt til overdækning og lignende,
Mindre spild i forbindelse med presning, herunder fejlbundne
halmballer,
Våde halmballer - afbrænding bør kun ske undtagelsesvis. Halmen bør i
stedet spredes på marken og nedmuldes. Afbrænding af våde baller må
først foretages når Århus Brandvæsen er orienteret herom.

I perioden fra den 1/9 - 28/2 kan der i søer, åer, moser, rørskove og enge
foretages afbrænding af siv og rør, der står på roden. Fra 1/9 - 31/3 kan der
foretages afbrænding af lyng, der står på roden, hede- og mosetørv samt hedeog mosejord.
Afbrændingen må kun ske efter orientering herom til Århus Brandvæsen.

GENERELE REGLER FOR AFBRÆNDING
8.

Bål skal være under konstant tilsyn af en voksen person, og tilsynspligten vedvarer, indtil ild og gløder er helt slukket.
Sikre at der er slukningsredskaber tilgængelig inden afbrændingen påbegyndes
(f.eks. haveslange, skovle, handsker m.v.).
Hvis noget går galt skal der hurtig kunne tilkaldes hjælp - sørg for at være
udstyret med en mobiltelefon.
Enhver afbrænding i det fri skal foregå på en sådan måde, at risikoen for at
ilden breder sig, at personskade finder sted, og at store værdier ødelægges,
formindskes mest muligt samt således, at der sikres forsvarlige rednings- og
slukningsmuligheder.
Afbrændingen må ikke ved røg eller på anden måde være til væsentlig ulempe
for omgivelserne, herunder vej- og lufttrafik.
Ved afbrændingen må luftledninger og ledningsmaster ikke udsættes for væsentlig varmepåvirkning.

Side 3 af 6

Afbrænding må ikke finde sted i stærk blæst. Såfremt vinden under afbrændingen forandrer retning eller forøges i styrke, således at der kan opstå
brandfare eller fare for væsentlig ulempe for omgivelserne ved røg og gnister,
skal afbrændingen straks afbrydes.
Afbrænding må tidligst påbegyndes ved solopgang og skal være afsluttet samme
dag senest 1 time efter solnedgang.
Afbrændingen skal påbegyndes imod vindens retningen.
Efter afbrænding skal bålet slukkes helt, inden det forlades, og evt. uafbrændt
materiale og aske skal fjernes på en miljømæssig forsvarlig måde.
Århus Brandvæsen kan forbyde enhver afbrænding i det fri, såfremt dette på
grund af tørke eller andre ektraordinære forhold skønnes nødvendigt for at
formindske risikoen for brand.
AFSTANDSKRAV
9.

Afbrænding af haveaffald, herunder park- og gartneriaffald o.lign. på højst 200
liter (0,2 m3) må ikke finde sted i mindre afstand end:
a)
b)
c)

d)

10 m fra alle bygninger med hårdt tag,
30 m fra bygninger med tag af strå eller andet let antændeligt materiale,
30 m fra stakke og andre oplag i det fri af let antændelige stoffer, større
oplag af bearbejdet træ, brændbar emballage o. lign., samt oplag af
brandfarlige væsker, F-gas, trykbeholdere med brandfarlige gasser og
overjordiske naturgasinstllationer og
30 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden brændbar
vegetation, herunder brændbare markafgrøder,

For mængder større end 200 liter skal afbrændingen ske i en afstand på mindst:
e)
f)
g)
h)

i)

30 m fra alle bygninger med hårdt tag,
30 m fra brændbare markafgrøder,
100 m fra bygninger med tag af strå eller andet let antændeligt materiale,
100 m fra stakke og andre oplag i det fri af let antændelige stoffer, større
oplag af bearbejdet træ, plast, brændbar emballage o. lign. samt oplag af
brandfarlige væsker, F-gas, trykbeholdere med brandfarlige gasser og
overjordiske naturgasinstallationer,
100 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden brændbar
vegetation.

I vindens retning fordobles de nævnte afstande.
10.

Afbrænding af festblus, herunder Sct. Hans bål må ikke finde sted i mindre afstand end:
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a)
b)
c)
d)

30 m fra alle bygninger med hårdt tag,
60 m fra brandbare markafgrøder,
200 m fra bygninger med tag af strå eller andet let antændeligt materiale,
200 m fra stakke og andre oplag i det fri af let antændelige stoffer, større
oplag af bearbejdet træ, plast, brændbar emballage og lignende, samt oplag
af brandfarlige væsker, F-gas, trykbeholdere med brandfarlige gasser og
overjordiske naturgasinstallationer.
e) 200 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden brændbar
vegetation.
SÆRLIGE FORMER FOR AFBRÆNDING
11.

Afbrændning af hugstaffald, kvas og træstød fra skovbruget, der sker som en
integreret del af den almindelige skovdrift skal ske i en afstand af mindst:
a) 30 m fra bygninger med hårdt tag,
b) 30 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden brændbar
vegation, herunder brændbare markafgrøder,
c) 30 m fra selvkørende maskiner, som ikke bruges i forbindelse med selve
afbrændningen,
d) 100 m fra bygninger med let antændelig tag, og
e) 100 m fra stakke og andre oplag i det fri af let antændelige stoffer, større
oplag af bearbejdet træ, plast, brændbar emballage o.lign., oplag af
brændfarlige væsker, F-gas, trykbeholdere med brandfarlige gasser og
overjordiske naturgasinstallationer.
I vindens retning fordobles de nævnte afstande.
Ved større samlede afbrændinger, hvorved forståes afbrænding af bål med et
grundareal på mere end 100 m2 eller strengformede afbrændinger på mere end 5
m i bredden, skal de i punkt a) og b) nævnte afstande være mindst 100 m.

12.

Afbrænding af halm m.v., herunder løst liggende halm efter mejetærskning skal
ske i en afstand af mindst:
a) 30 m fra bygninger med hårdt tag,
b) 30 m fra brændbare markafgrøder,
c) 30 m fra mejetærskere og andre selvkørende maskiner, som ikke bruges i
forbindelse med selve afbrændingen,
d) 100 m fra bygninger med let antændeligt tag,
e) 100 m fra stakke og andre oplag i det fri af let antændelige stoffer, større
oplag af bearbejdet træ, plast, brændbar emballage o.lign., oplag af
brandfarlige væsker, F-gas, trykbeholdere med brandfarlige gasser og
overjordiske natrugasinstallationer, og
f) 100 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden brændbar
vegation.
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I vindens retning fordobles de nævnte afstande.
Ved afbrænding af halmstakke skal de i punkt a) og b) nævnte afstande være
mindst 100 m.
Ved afbrændingsstedet skal der tilvejebringes et mindst 10 m bredt brandbælte,
der skal være renset for halm m.v. og derefter pløjet. Hvis afbrændningsstedet
grænser op til en græsmark, mark med rodfrugter eller pløjemark, kan
etablering af brændbælte undlades.
ER DER TVIVL
13.

Er der tvivl om afbrændingen kan gennemføres fuldt forsvarligt, kan der i tiden
kl. 08.00 - 15.00 rettes henvendelse på tlf. 8676 7676 til:
Århus Brandvæsen, Forebyggende Afdelingen, Kirstinesmindevej 14,
8200 Århus N,
Efter kl. 15.00 til:
Udrykningsafdelingen, Ny Munkegade 15, 8000 Århus C. tlf. 8676 7676.

“HVIS DET GÅR GALT”
14.

Alarmer straks - RING 112, og meddel:
• hvor og hvad brænder
• er der tilskadekomne
• dit navn og telefonnummeret der ringes fra
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