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Formål
Formålet med denne vejledning er at informere om gældende bestemmelser om afbrænding i Samsø,
Odder, Skanderborg og Aarhus Kommune. Denne vejledning er gældende for enhver afbrænding som ikke
sker på et anlæg der er godkendt til formålet.

Lovgrundlag
Vejledningen er udarbejdet ud fra følgende bekendtgørelser, regulativer m.v.:






Afbrændingsbekendtgørelsen (BEK nr. 1339 af 10/12/2014 om brandværnsforanstaltninger ved
afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v.)
Vejledning om bekendtgørelse nr. 1339 af 10/12/2014 (Beredskabsstyrelsen januar 2015)
Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. (BEK nr. 1459 af 07/12/2015) med
senere ændringer
Beredskabsloven (LBK nr. 314 af 03/04/2017) med senere ændringer
Affaldsbekendtgørelsen (BEK nr. 2512 af 10/12/2021)




Regulativ for husholdningsaffald (Aarhus Kommune den 07/12/2020)
Regulativ for erhvervsaffald (Aarhus Kommune den 17/12/2020)




Regulativ for husholdningsaffald (Skanderborg Kommune den 01/01/2016)
Regulativ for erhvervsaffald (Skanderborg Kommune den 01/06/2019)




Regulativ for husholdningsaffald (Odder Kommune den 01/01/2016)
Regulativ for erhvervsaffald (Odder Kommune den 09/04/2019)



Afbrænding på Samsø samsoe.dk
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Generelle regler for afbrænding
De generelle bestemmelser for afbrænding reguleres af Afbrændingsbekendtgørelsen.
Generelt gælder at der skal udvises forsigtighed ved enhver form for afbrænding, samt at enhver
afbrænding skal foregå på en sådan måde, at brandfare forebygges eller formindskes således at der sikres
forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand. Afbrændingen må ikke finde sted i nærhed
af letantændelige overflader, letantændelig vegetation, letantændelige genstande eller letantændelige
oplag.
Generelt for alle afbrændinger gælder også, at kommunen kan forbyde eller fastsætte nærmere vilkår for
en påtænkt eller påbegyndt afbrænding, når sikkerhedsmæssige grunde taler herfor. Dette hviler på et
skøn foretaget af brandvæsnets indsatsleder eller politiet.
Afbrændingen må ikke ved røg, eller på anden måde, være til væsentlig ulempe for omgivelserne, herunder
vej- og lufttrafikken. Ved afbrænding må luftledninger og ledningsmaster ikke udsættes for væsentlig
varmepåvirkning. Røgfanen må ikke kunne bevæge sig ind over afgrøder, der skal anvendes til foder eller
fødevarer.
Ved afbrænding, som er til væsentlig ulempe, gælder at ”væsentlig ulempe” er et skøn foretaget af
brandvæsnets indsatsleder, politiet eller kommunen. Når der klages, betragtes naboers afbrænding ofte
som værende til væsentlig ulempe og forbydes.
Kommunerne kan forbyde eller fastsætte nærmere vilkår for enhver påtænkt eller påbegyndt afbrænding,
brug af apparater, anvendelse af åben ild og lys m.v. når brandsikkerhedsmæssige forhold taler herfor, fx
på grund af tørke eller andre særlige forhold. Kommunerne kan tillade afvigelser evt. på nærmere angivne
vilkår, når det vurderes at være sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
Afbrændingen skal være under passende opsyn, indtil ild og gløder er slukket på en måde, så der ikke er
fare for, at der efterfølgende opstår en brand. Ved passende opsyn forstås tilstedeværelse af en person, der
i givet fald kan slukke en utilsigtet brand eller tilkalde brandvæsenet.
Afbrændingen må ikke finde sted i hård vind (10,8-13,8 m/s) eller derover. Såfremt vinden under
afbrændingen ændrer retning eller forøges i styrke, således at der kan opstå brandspredning eller fare for
væsentlig ulempe for omgivelserne ved røg, gløder eller aske, skal slukning straks påbegyndes.
Overtrædes bestemmelserne, forbud eller påbud kan dette straffes med bøde eller fængsel jf.
Afbrændingsbekendtgørelsen

3

Afbrænding af affald – herunder haveaffald Skt. Hans aften
Afbrænding af affald reguleres af Regulativ for husholdningsaffald samt Regulativ for erhvervsaffald, som
forvaltes af kommunerne. Regulativerne har hjemmel i Affaldsbekendtgørelsen

Skt. Hans

Der må afbrændes rent og tørt træ på særligt indrettede bålpladser
(”hyggebål”, spejderbål m.v.) samt haveaffald Skt. Hans aften den 23.
juni. Der må ved afbrænding ikke iblandes andet affald, fx malet,
imprægneret eller overfladebehandlet træ.

Haveaffald fra private

Jf. Regulativ for husholdningsaffald gælder at alle husholdninger i
Odder, Skanderborg og Aarhus Kommuner ikke må foretage
afbrænding af affald, herunder haveaffald. Forbuddet er gældende
både i byzone, landzone, sommerhusområder og
kolonihaveforeninger. Forbuddet er gældende hele året.

Samsø Kommune – private og erhverv

På Samsø er det ikke tilladt for borgere og grundejere at afbrænde
haveaffald. Der henvises til Samsø Kommune for nærmere oplysninger.

Aarhus Kommune – erhverv

Jf. Regulativ for erhvervsaffald er det tilladt i landzone, at afbrænde
parkaffald og haveaffaldslignende affald fra gartnerier, naturplejeaktiviteter o.l., hvis det kan ske uden at
være til gene for omgivelserne. Mængden der må afbrændes, må have et omfang på max 25 m², men skal i
øvrigt tilpasses forholdene på stedet, hvor afbrændingen finder sted. Afbrændingen må foretages tidligst
fra solopgang og skal være tilendebragt senest ved solnedgang.
Afbrændingen skal udføres i henhold til enhver gældende lovgivning.

Skanderborg og Odder Kommune - erhverv

Jf. Regulativ for erhvervsaffald er det ikke tilladt at afbrænde affald, herunder haveaffald.

Afbrænding skal følge afstandsreglerne i skemaet på sidste side.
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Markafbrænding
Området reguleres af Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v.

Halm eller lignende dele af landbrugsafgrøder, må ikke afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer. Dog
er følgende undtaget:







Flammebehandling af ukrudt.
Afbrænding af halm fra frøgræsser fra arealer, hvor afgrøden dyrkes det følgende år.
Halm som har været anvendt til overdækning o.l.
Mindre spild i forbindelse med presning, herunder fejlbundne halmballer.
Våde halmballer. Afbrænding må først foretages, når der er sket orientering af Østjyllands Brandvæsen.
Halm på øerne, bortset fra Sjælland, Fyn, Bornholm, Læsø, Samsø, Fanø og Ærø samt øer, der har bro
eller dæmning til en af disse øer eller til fastlandet.

Ved stedet hvor der sker afbrænding, skal der etableres et mindst 10 m bredt brandbælte, der skal være
renset for halm o.l. samt sikre, 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.

Afbrændingen skal påbegyndes imod vindens retning.
Afbrændingen må tidligst påbegyndes ved solopgang og skal være afsluttet samme dag ved solnedgang.

Afbrænding skal følge afstandsreglerne i skemaet på sidste side.
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Afbrænding af træstød og hugstaffald fra skovbrug
Området reguleres af Affaldsbekendtgørelsen
Det er tilladt for skovbrug at afbrænde træstød og hugstaffald i sammenhængende bevoksninger af
skovtræarter på mindst 0,5 ha og mindst 20 meters bredde.
Kommunen skal give tilladelse, før der kan ske afbrænding af siv og rør, der står på roden i søer, åer, moser,
rørskove og enge, samt lyng, som står på roden, hede- og mosetørv og hede- og mosejord.
Afbrændingen skal udføres i henhold til enhver gældende lovgivning.

Afbrænding skal følge afstandsreglerne i skemaet på sidste side.
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Brug af apparater og lign., herunder griller og ildsteder
Området reguleres af Afbrændingsbekendtgørelsen
Afbrænding skal finde sted i overensstemmelse med de generelle forsigtighedsbestemmelser og i forsvarlig
afstand fra brandbare overfalder, brandbare genstande og brandbare oplag, herunder steder hvor der
oplagres eller fremstilles brandfarlige, brandnærende, eksplosive eller letantændelige stoffer og endvidere i
forsvarlig afstand fra letantændelig vegetation.

Anvendelse af griller

Mindre griller, som 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.
Ved brug af griller, der fungerer ved forbrænding af fast brændstof, må der kun anvendes trækul,
træbriketter og lignende.
Til optænding af griller, der fungerer ved forbrænding af fast brændstof, skal der anvendes elektrisk
grilltænder, optændingsblokke eller lignende, medmindre grillen er konstrueret med henblik på en anden
optændingsform f.eks. F-gas. Optændingsvæske må kun benyttes, såfremt grillen er kold. Der må ikke
anvendes optændingsvæske til optænding af griller på altaner, i carporte, under overdækninger o.l.
Griller må kun anvendes indendørs, hvis de er fremstillet med henblik herpå, samt anvendes i
overensstemmelse med fabrikantens anvisninger, herunder med hensyn til udluftning m.v. i den lokalitet,
hvor grillen anvendes.
Brug af griller, der fungerer ved forbrænding af gasformig brændstof, er generelt kun tilladt udendørs, jf.
reglerne i Gasreglementets afsnit B-5.

Afbrænding af bål, herunder bål i bålfade

Afbrænding af bål, herunder bål i bålfade og flytbare ildsteder, må ikke finde sted indendørs, i en carport,
under overdækninger eller lign., medmindre de er fremstillet med henblik herpå.
Til optænding skal der anvendes elektrisk grilltænder, optændingsblokke eller lign. Optændingsvæske må
kun benyttes, såfremt ildstedet er koldt, og det er placeret i forsvarlig afstand fra brandbare genstande og
brandfarlige oplag.
Afbrænding skal følge afstandsreglerne i skemaet på sidste side.
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Vejledende afstande ved afbrænding

30 m

Halmstakke

100 m

100 m

100 m

100 m

100 m

30 m

Jævn og frisk vind

Afstanden fordobles i jævn og frisk vind i vindens retning.

Mejetærskere og
andre selvkørende
maskiner, som ikke
bruges i forbindelse
med selve
afbrændingen.

Letantændelige

30 m

markafgrøder

Nåletræsbevoksning,
lyngklædte arealer
eller anden
letantændelig
vegetation.

100 m

(herunder stråtag)

100 m

letantændeligt tag

100 m

Bygninger med

30 m

hårdt tag

Halm og lign.

Bygninger med

Oplag af brandfarlige,
brandnærende,
eksplosive eller
letantændelige stoffer.

Jf. Vejledning om bekendtgørelse nr. 1339 af 10/12/2014

Landbrug

Skovbrug
Hugstaffald, kvas og lign. med et
grundareal på under 100 m² eller
strengformede afbrændinger på under
5 m i bredden

30 m

100 m

100 m

30 m

30 m

Hugstaffald, kvas og lign. med et
grundareal på over 100 m² eller
strengformede afbrændinger på over 5
m i bredden

100 m

100 m

100 m

100 m

100 m

Jævn og frisk vind

Afstanden fordobles i jævn og frisk vind i vindens retning.

Erhvervsmæssig afbrænding af parkaffald og haveaffaldslignende affald fra gartnerier,
naturplejeaktiviteter m.v.
Højst 200 liter i metalbeholder

5m

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

Mere end 500 liter

30 m

200 m

200 m

200 m

60 m

Jævn og frisk vind

Afstanden fordobles i jævn og frisk vind i vindens retning.
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Bål, herunder bål i bålfade
Diameter eller diagonal på højst 80 cm

Forsvarlig
afstand

15 m

15 m

15 m

15 m

Diameter eller diagonal mellem 80 cm
og 120 cm

10 m

15 m

15 m

15 m

15 m

Diameter eller diagonal større end 120
cm herunder Sct. Hans bål

30 m

200 m

200 m

200 m

60 m

Jævn og frisk vind

Afstanden fordobles i jævn og frisk vind i vindens retning.

Griller og ildsteder
Mindre griller og ildsteder
Herved forstås små griller, som har
væsentligt mindre brændsel end andre
griller. Brændslet i ”mindre” griller vil
normalt fylde op til ca. 10 l, svarende til
indholdet af en normal grillstarter.
Griller og ildsteder

Forsvarlig
afstand.

15 m

15 m

15 m

15 m

15 m

15 m

Forsvarlig
afstand

Forsvarlig
afstand

Grillen/ildstedet
forlades ikke før
den/det er
slukket
5m

Definitioner:
Forsvarlig afstand: Forsvarlig afstand fra brandbare overflader, brandbare genstande og brandbare oplag,
herunder brandfarlige, brandnærende, eksplosive eller letantændelige stoffer (Halm, træ, plast, affald,
brandfarlige væsker, visse gasser m.v.
Letantændelig: Det pågældende materiale kan umiddelbart antændes med fx en lighter, tændstikker eller
gløder).
Hård vind: Vindhastighed på 10,8-13,8 m/s (store grene bevæger sig) – Afbrænding må ikke finde sted.
Jævn og frisk vind: Vindhastighed 5,5-10,8 m/s (støv og papir løftes; kviste og mindre grene bevæger sig;
små løvtræer svajer lidt).
Metalbeholder til afbrænding: Tønde af stål, støbejern el.lign. med et rumindhold på højst 200 liter.
Beholderen skal være lukket på siderne, dog kan der være mindre huller i den nederste tredjedel af
beholderens sider.
”Mindre” Griller: Griller, hvor brændstoffet fylder ca. 10 L, svarende til indholdet i en normal grillstarter.
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