
Bål og afbrænding 

 

Hovedregel: Afbrænding af affald er ikke tilladt 

I henhold til miljølovgivningen er afbrænding af affald kun tilladt på godkendte forbrændingsanlæg f.eks. 

hos affaldsselskabet Kara/Noveren.  

Der er dog følgende undtagelser som kun omfatter afbrænding af haveaffald: 

Afbrænding er tilladt i flg 4 tilfælde: 

1. Haveaffald i perioden 1. december til 1. marts i landzone, dog højst 0,2 m3. 

2. Rent, tørt træ til hygge- og lejrbål på særligt indrettede bålpladser, dog højst 0,2 m3. 

3. Haveaffald Sankthansaften.  

4. Haveaffald, parkaffald og haveaffaldsligende affald fra gartnerier, naturplejeaktiviteter mv. 

 

Afbrænding i sommerhusområder og i byzone er ikke tilladt. 

 
Vilkår for afbrænding af haveaffald i landzone 

Afbrændingen må ikke medføre væsentlige ulemper for omgivelserne. 

Der må ikke afbrændes stød og andre større stykker træ, der ikke kan afbrændes på en gang. 

Afbrændingen skal være under konstant opsyn af en person, der er fyldt 18 år. 

Afbrændingen må først påbegyndes ved solopgang og skal være afsluttet senest en time efter solnedgang. 

Ved afbrænding af højst 0,2 m³ skal følgende mindste afstande overholdes: 

 10 meter fra alle bygninger med hårdt tag,  

 30 meter fra bygninger med tag af strå eller andet let antændeligt materiale,  

 30 meter fra stakke og andre oplag i det fri af let antændelige stoffer, større oplag af bearbejdet 

træ, plast, brændbar emballage og lign., samt oplag af brandfarlige væsker, F-gas, trykbeholdere 
med brandfarlige gasser og overjordiske naturgasinstallationer, og  

 30 meter fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden brændbar vegetation, herunder 

brandbare markafgrøder.  

 

Afstandene fordobles i vindens retning. 

 

Vilkår for afbrænding på bålpladser 



Der må kun afbrændes rent og tørt træ på særligt indrettede bålpladser til hygge- og lejrbål.  

Afbrændingen må ikke medføre væsentlige ulemper for omgivelserne. 

Afbrændingen skal være under konstant opsyn af en person, der er fyldt 18 år. 

Afbrændingen må først påbegyndes ved solopgang og skal være afsluttet senest en time efter solnedgang. 

Ved afbrænding skal følgende mindste afstand overholdes: 

 10 meter fra alle bygninger med hårdt tag,  

 30 meter fra bygninger med tag af strå eller andet let antændeligt materiale,  

 30 meter fra stakke og andre oplag i det fri af let antændelige stoffer, større oplag af bearbejdet 

træ, plast, brændbar emballage og lign., samt oplag af brandfarlige væsker, F-gas, trykbeholdere 
med brandfarlige gasser og overjordiske naturgasinstallationer, og  

 30 meter fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden brændbar vegetation, herunder 

brandbare markafgrøder.  

 

I vindretningen fordobles afstandene. 

 

Vilkår for afbrænding af Sankthansbål. 

Afbrænding af Sankthansbål er tilladt overalt i kommunen. Sankthansbålene må tidligst lægges op 1 uge 
før afbrænding. 

Er der en periode med tørke, vil der eventuelt være udstedt et generelt afbrændingsforbud, som vil være 
annonceret i dagspressen. 

Er det for vådt til at afbrænde Sankthansbål Sankthans aften, vil man kunne aftale en senere 
afbrændingsdag med brandvæsnet. (Der gives kun tilladelse til at afbrænde én uge efter Sankthans, og 
bålet skal være slukket inden solnedgang) 

Afbrænding må ikke medføre væsentlige ulemper for omgivelserne. 

Afbrændingen skal ske under konstant tilsyn af en person, der er fyldt 18 år. 

Ved afbrænding af Sankthansbål skal følgende mindste afstande overholdes: 

 30 meter fra alle bygninger med hårdt tag,  

 60 meter fra brandbare markafgrøder,  

 200 meter fra bygninger med tag af strå eller andet let antændeligt materiale,  

 200 meter fra stakke og andre oplag i det fri af let antændelige stoffer, større oplag af bearbejdet 

træ, plast, brændbar emballage og lign., samt oplag af brandfarlige væsker, F-gas, trykbeholdere 
med brandfarlige gasser og overjordiske naturgasinstallationer, og  

 200 meter fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden brændbar vegetation. 

 


