
Afbrænding 
brug af grill, ukrudtsbrændere m v.



side 2

Afbrændning af bål

Al afbrænding af affald, herunder ha-
veaffald og lignende, er forbudt, med 
mindre kommunen i et regulativ for 
husholdningsaffald giver tilladelse.

I regulativ for husholdningsaffald er 
det tilladt at afbrænde:

• haveaffald Sankt Hans aften
• rent, tørt træ til rekreative formål 

på særligt indrettede, mindre 
bålpladser, som ikke har karakter 
af affaldsforbrænding

Henvendelse herom rettes til din 
kommune. Generelt om bål 

• Der skal udvises forsigtighed ved 
enhver form for afbrænding.

• Afbrænd kun rent, tørt træ, kul 
m.v.

• Afbrænding af bål må ikke finde 
sted i hård vind eller derover 
(>11 m/sek). Hvis vinden under 
afbrændingen ændrer retning 
eller forøges i styrke, således at 
der kan opstå brandfare eller fare 
for væsentlig ulempe for omgivel-
serne ved røg, gløder eller aske, 
skal bålet straks slukkes.

Lovgrundlag
Afbrænding bål mv. er reguleret i 
Bekendtgørelse om brandværnsfor-
anstaltninger ved afbrænding, brug af 
ild, lys, varmekilder m.v. og yderligere 
i Vejledning om bekendtgørelse nr. 
1339 af 10. december 2014 om brand-
værnsforanstaltninger ved afbræn-
ding, brug af ild, lys, varmekilder m.v.

Endvidere er afbrænding af affald re-
guleret af Miljøministeriet i Bekendt-
gørelse om affald.

Fakta
Det er kun tilladt at tænde bål mv. 
til rekreative formål, som eksem-
pelvis madlavning og lejrbål, når 
denne vejledning samtidig over-
holdes.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=166775
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=166775
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=166775
http://brs.dk/viden/publikationer/Documents/Vejledning_til_afbraendingsbekendtgoerelsen.pdf
http://brs.dk/viden/publikationer/Documents/Vejledning_til_afbraendingsbekendtgoerelsen.pdf
http://brs.dk/viden/publikationer/Documents/Vejledning_til_afbraendingsbekendtgoerelsen.pdf
http://brs.dk/viden/publikationer/Documents/Vejledning_til_afbraendingsbekendtgoerelsen.pdf
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144826
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144826
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• Afbrænding af bål skal ske under 
opsyn på kontrolleret vis, indtil ild 
og gløder er slukket på en måde, 
så der ikke er fare for, at der ef-
terfølgende opstår en brand.

• Afbrænding af bål må ikke ved 
røg eller på anden måde være til 
væsentlig ulempe for omgivel-
serne.

Fakta om vind
Vindhastighed m/sek. Vindstyrke Sådan ser det ud ... Afbrænding

5,5 - 7,9 Jævn vind Støv og papir løftes 
- kviste og mindre 
grene bevæger sig 

tilladt

8,0 - 10,7 Frisk vind Små løvtræer svajer 
lidt

tilladt

10,8 - 13,8 Hård vind Store grene bevæ-
ger sig

ikke tilladt

• Brandvæsnet kan for et nærme-
re afgrænset område forbyde 
eller fastsætte vilkår for enhver 
afbrænding i det fri i en nærmere 
angivet periode, såfremt områ-
dets beskaffenhed udgør en øget 
brandrisiko, f.eks. pga. tørke eller 
andre ekstraordinære forhold.

• Afbrænding af bål, herunder flyt-
bare ildsteder (bålfade), må ikke 
finde sted i carport, under over-
dækninger eller lign., medmindre 
disse (ildstederne) er fremstillet 
med henblik herpå.
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Diameter for bål
Afstand til < 80 cm. 80-120 cm. > 120 cm.
Bygninger med 
hårdt tag

Forsvarlig afstand 10 m. 
Afstanden fordob-
les i jævn og frisk 
vind

30 m. 
Afstanden for-
dobles i jævn 
og frisk vind

Bygninger med 
letantændeligt tag

15 m. 
Afstanden fordob-
les i jævn og frisk 
vind

15 m. 
Afstanden fordob-
les i jævn og frisk 
vind

200 m.

Oplag af brandfarlige, 
brandnærende,
eksplosive eller letan-
tændelige stoffer

15 m. 
Afstanden fordob-
les i jævn og frisk 
vind

15 m. 
Afstanden fordob-
les i jævn og frisk 
vind

200 m.

Nåletræsbevoksninger 
fra lyngklædte
arealer eller anden 
letantændelig
vegetation

15 m. 
Afstanden fordob-
les i jævn og frisk 
vind

15 m. 
Afstanden fordob-
les i jævn og frisk 
vind

200 m.

Letantændelige mar-
kafgrøder

15 m. 
Afstanden fordob-
les i jævn og frisk 
vind

15 m. 
Afstanden fordob-
les i jævn og frisk 
vind

60 m.

Vejledende sikkerhedsafstande
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Gode råd fra brandvæsenet 
• Afbrænd kun rene og tørre 

træmaterialer som ikke er im-
prægneret. Affald o. lign. må ikke 
afbrændes.

• Lav aldrig et bål som er større, 
end det kan overskues.

• Fjern brændbar vegetation 
omkring afbrændingsstedet/bål-
pladsen.

• Klargør haveslange, spand med 
vand el. lign. så en evt. brand 
hurtigt kan slukkes.

• Tænk over hvad der afbændes 
(papir, strå, grannåle og andre 
lette materialer kan flyve langt 
som gløder).

• Antænd aldrig bål med benzin 
eller andre brandfarlige væsker. 
Brug i stedet optændingsbriketter 
eller tørt træ.

• Hold altid bålet under opsyn og 
lad ikke mindre børn selv lave bål.

• Forlad ikke stedet før de sidste 
gløder er helt slukket. Sluk evt. 
med vand.

Fakta
Hæld aldrig en brændbar væske på 
et bål eller en grill, der har været 
ild i.

Der er ofte en lille glød et sted 
i kullene, så hvis der hældes en 
brændbar væske på, kan der uden 
varsel opstå en eksplosion eller en 
eksplosionsagtig brand og give dig 
eller andre, der står ved siden af, 
alvorlige forbrændinger.
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Brug af grill m.v.

Generelt
• Udvis forsigtighed ved enhver 

form for brug  af grill, terrassevar-
mere, ukrudtsbrændere o. lign. 

• Anvendelse må ikke ske i nærhed 
af brandbare overflader, brandba-
re genstande og brandbare oplag. 

• Forlad aldrig en tændt grill, 
terrassevarmer eller ukrudts-
brænder.

• Indendørs brug er ikke tilladt. Der 
er risiko for kulilteforgiftning. 

• Påfyldning af brændstof skal finde 
sted i forsvarlig afstand.

• Elektrisk opvarmede apparater 
og lign. som kan udgøre en særlig 
brandrisiko, må kun tilsluttes 
strømforsyningen, når de er i 
brug.

Grill i nærheden af bygninger 
Udvis altid forsigtighed ved brug af 
grill og grill aldrig indendørs. Grill i 
nærheden af bygninger må kun be-
nyttes i mindre griller ved anvendelse 
af trækul, træbriketter og ligende 
materiale, som brænder ved gløder. 
Anvendes anden fast brændstof, be-
tragtes grillen som et bålfad.

Forsigtighedsbestemmelser:
• Anbring grillen på et stabilt og 

ubrændbart underlag.
• Optænding skal ske med elektrisk 

grilltænder, papir, optændings-
blokke el. lign.

• Optændingsvæske må kun anven-
des på en kold grill.

Start optændingen i god tid, brug den 
sunde fornuft og tøm først indholdet 
af grillen dagen efter eller sluk gløder-
ne med vand før bortskaffelse.
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Grill på altaner, tagterrasser mv. 
Foruden reglerne om brug af grill i 
nærheden af bygninger er følgende 
også gældende:

• Altanen, terrassen eller carpor-
ten skal have mindst én åben 
langside.

• Anvend ikke optændingsvæske.
Udvis hensyn til naboer. Forhør dig 
hos boligselskab eller boligforening 
om der er regler for brug af grill.

Gasgrill
Ud over reglerne for anvendelse af 
grill, som beskrevet i foregående af-
snit, skal du være opmærksom på:

• Placering og anvendelse som 
angivet af producenten.

• Der må maksimalt anvendes én 
gasflaske med et indhold på max. 
11 kg. 

Gasgrill må kun anvendes udendørs. 

Sluk for gassen hvis der opstår 
stikflamme. Brug aldrig vand på en 
gasgrill.

Engangsgrill
Engangsgrill, som har været anvendt 
i naturen, slukkes med vand og 
bortskaffes, inden stedet forlades. 
Grillen må ikke nedgraves. Hvis grillen 
har været anvendt i sand, skal dette 
vædes. 
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Ukrudtsbrænder m.v.

Ukrudtsbrænder
• Undgå brug i tørkeperioder eller i 

kraftig blæst.
• Sørg for at have vand eller andet 

brandslukningsudstyr ved hån-
den.

• Udvis stor forsigtighed ved brug 
i nærheden af plankeværker, 
bygninger mv. 

• Hold øje med flammen og forlad 
aldrig en tændt ukrudtsbrænder.

• Ukrudten skal kun varmes – ikke 
brændes væk.

• Forlad ikke brændende eller 
glødende ukrudt (eller andre 
materialer).

• Gør evt. omgivelserne våde inden 
brug af ukrudtsbrænderen.

Terrassevarmer
• Må kun anvendes udendørs. 
• Skal være slukket og tilstrække-

ligt afkølet under påfyldning af 
brændstof.

• Terrassevarmeren skal anbringes 
på et plant og stabilt underlag. 
Hvis terrassevarmeren vælter, kan 

flydende gas strømme til bræn-
deren med en kraftig opblusning 
til følge.

• Producentens anvisninger om 
afstande fra brændbart materiale 
skal overholdes.

Varmt arbejde 
• Brug af svejse- eller skæreag-

gregater, blæselamper m.v. skal 
foregå på egnede steder.

• Underlag og omgivelser skal kun-
ne modstå antændelse ved flam-
mer, gnister og varmestråling.

• Såfremt der skal bruges svejse- el-
ler skæreaggregater, blæselamper 
m.v. til midlertidige arbejdsop-
gaver, skal der udvises særlig 
forsigtighed.

• Der skal forefindes brandsluk-
ningsmateriel, som er egnet til 
slukning af brand, der måtte 
opstå som følge af bruges af 
svejse- eller skæreaggregater, 
blæselamper m.v. i nærheden af 
arbejdsstedet.
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Forebyggelse af brand ved særlige 
risici
Foretag reparation og klargøring af 
motorkøretøjer, knallerter, motor-
cykler m.v. i bygninger med største 
forsigtighed. Omhældning og påfyld-
ning af brændstof samt opstart af 
motorer bør foregå i det fri. I kælder-
rum må der samlet ikke oplagres mere 
end 25 liter benzin i hele kælderen. 
Vis hensyn og minimer lugtgener ved 
reparation og klargøring i kældre i 
etagebyggeri.

Oliemættede klude (fernis, olie, farve, 
lak m.v.) kan selvantænde. Bortskaf 
disse straks efter brug i f.eks. en 
tætlukket, ubrændbar beholder, eller 
en lukket og lufttom plasticpose i en 
udendørs skraldspand.
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