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Afbrænding og brug af åben ild 

På baggrund af diskussionen på generalforsamlingen i 2021 har Grundejerforeningens bestyrelse har i foråret 

2022 dannet sig et overblik over, hvilke regler der gælder for vores område i fht. afbrænding og brug af åben 

ild.  

Nedenstående viser, hvor der kan findes gældende info sommeren 2022: 

 

Officielle sider gældende for hele Danmark 

Den gældende lovgivning er BEK nr. 1339 af 10/12/2014 ”Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved 

afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v.” også i daglig tale blot ”Afbrændingsbekendtgørelsen”: 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/1339  

I tillæg til bekendtgørelsen er også en Vejledning til Afbrændingsbekendtgørelsen: 

https://vsbv.dk/media/dv1kxeaa/vejledning-brandvaernsforanstaltninger.pdf  

Se især bilag 1 om vejledende afstande. Skema fra bilag 1 ses også sidst i dette dokument * 

I henhold til afbrændingsbekendtgørelsen har kommunerne (normalt brandvæsenet) mulighed for at indføre 

afbrændingsforbud i perioder med tørke, eller hvis et områdes beskaffenhed på anden vis udgør en øget 

brandrisiko. Det bidrager bl.a. til at forebygge naturbrande, som let kan opstå, hvis vegetationen er tør. Du kan 

tjekke brandfareindekset og se, om der er udstedt lokalt eller nationalt afbrændingsforbud:  

www.brandfare.dk  

- - - - -  

Odsherred kommune 

De enkelte kommuner kan have særlige regler vedr. bål og brug af åben ild, så du kan opleve, at der er 

forskellige regler, hvis du sammenligner reglerne fra din faste bopæls kommune og din sommerhuskommune. 

For Odsherred kommune gælder følgende regler: 

https://www.odsherred.dk/borger/affald-og-genbrug/regler-baal-og-afbraending-af-affald  

 

 Hyggebål i haven er tilladt i både byzone, landzone og sommerhusområder, såfremt det sker under 

ordnede forhold. Det betyder at: 

 Du må kun afbrænde rent, tørt træ – afbrænding af alt andet såsom dagrenovation, pap, papir, paller, 

elektronik m.v. er ulovligt 

 Bålet skal holdes under opsyn, indtil ild og gløder er slukket 

 Du må ikke afbrænde bål i hård vind (10,8 m/s) eller derover 

 Røg og lignende må ikke være til ulempe for omgivelserne. Tag derfor gerne en snak med dine naboer, 

inden du tænder op, da det kan være generende, hvis røgen driver i deres retning. 

Bålpladsen skal være forsvarligt indrettet, så ilden ikke kan sprede sig. Hav altid rigelige mængder vand i 

nærheden. For eksempel i en spand eller en haveslange. Husk at beregne vindretningen. 

Mindre bål 

Har du blot planer om at lave et lille bål eller et bål i bålfad med en diameter fra 80 til højst 120 cm, er 

vejledningen fra Beredskabsstyrelsen følgende: 

http://www.brandfare.dk/
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 Bålet skal placeres mindst 10 meter fra bygninger. Hvis der er stråtækte huse, skal bålet placeres 

mindst 15 meter fra det stråtækte tag. 

 Bålet skal placeres mindst 15 meter fra nåletræsbevoksning, lyngklædte arealer og letantændelig 

vegetation som fx marker. 

 Ved vindhastigheder på jævn til frisk vind, dvs. vindhastigheder mellem 5,5-10,7 m/s skal afstandene 

fordobles i den retning, vinden blæser (dvs. ved vestenvind skal afstandene fordobles mod øst, da det 

er den retning, gnister fra bålet vil flyve). 

 Ved vindhastigheder på over 10,7 m/s er det ikke tilladt at lave bål. Har du tændt et bål, skal det 

slukkes. 

Er bålet i dit bålfad mindre end 80 cm i diameter, må du gerne placere det tættere på bygninger end de 10 

meter, forudsat at bygningen ikke har stråtag. 

- - - - - - - 

*Ovenstående kan også læses i Bilag 1 i ”Vejledning til Afbrændingsbekendtgørelsen” 

Vejledende afstande 

for 

Bygninger med hårdt 

tag 

Bygninger med 

letantændeligt tag (eks. 

stråtag) 

Nåletræsbevoksninger, 

lyngklædte arealer eller 

anden letantændelig 

vegetation 

Bål eller bålfade med en 

diameter eller diagonal 

på højst 80 cm 

Forsvarlig afstand 15 m  

Afstanden fordobles i 

jævn og frisk vind i 

vindens retning 

15 m  

Afstanden fordobles i 

jævn og frisk vind i 

vindens retning 

Bål og bålfade med en 

diameter eller diagonal 

på mellem 80 og 120 cm 

10 m  

Afstanden fordobles i 

jævn og frisk vind i 

vindens retning 

15 m  

Afstanden fordobles i 

jævn og frisk vind i 

vindens retning 

15 m  

Afstanden fordobles i 

jævn og frisk vind i 

vindens retning 

Bål og bålfade med en 

diameter eller diagonal 

på over 120 cm 

30 m  

Afstanden fordobles i 

jævn og frisk vind i 

vindens retning 

200 m 200 m 

Mindre griller og 

ildsteder 

Grillen eller ildstedet 

placeres og bruges i 

forsvarlig afstand fra 

brandbare overflader, 

brandbare genstande 

og brandbare oplag, 

og grillen/ildstedet 

forlades, ikke, før det 

er slukket. 

15 m 15 m 

Griller og ildsteder 5 m 15 m 15 m 

 

Jævn til frisk vind = 5,5 – 10,7 m/s 

Ved vindhastigheder på over 10,7 m/s (hård vind eller mere) er det ikke tilladt at lave bål. 

 

SSG Bestyrelsen, sommeren 2022 


	

