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af halm, læhegn, frøgræs, siv og rør, kvas og
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Hvilke regler gælder for afbrænding
Hvad må du afbrænde
Rent, tørt og ubehandlet træ, halm, læhegn, frøgræs, siv og rør betragtes ikke, som affald og
må derfor afbrændes, hvis nedenstående regler er overholdt - eller det må benyttes, som
brænde i fyr eller brændeovn.
Du må ikke afbrænde affald på bål eller i fyringsanlæg.
Bemærk: Træ, der er behandlet med lak, lim, imprægnering o.l. betragtes, som affald
og må ikke afbrændes.

Regler for afbrænding
Afstandsreglerne, som fremgår af skemaet på bagsiden, skal som minimum overholdes.
I lovgivningen findes der en forsigtighedsbestemmelse. Den går ud på, at hvis ilden løber fra
dig, og det går galt, er det altid dit ansvar! Også selvom de vejledende afstandsregler
overholdes.

Erhverv må afbrænde



Læhegn, haveaffald, parkaffald, affald fra gartnerier og naturplejeaktiviteter.
Halm, der har været anvendt til overdækning og lignende, samt mindre spild af halm i
forbindelse med presning, herunder fejlbundne halmballer og lignende.

Dette må afbrændes hele året under gældende sikkerhedsregler – bortset fra ved
afbrændingsforbud.

Private må afbrænde



Rent tørt træ på særligt indrettede bålpladser.
Tørt have- og grenaffald Sankt Hansaften, når afstandsreglerne, der fremgår af
skemaet på bagsiden, er overholdt.

I landzone må der afbrændes tørt kvas og haveaffald i perioden 1. december – 1. marts.
I byzoneområder og i sommerhusområder er afbrænding af haveaffald IKKE er tilladt.

Anmeldelse og tilladelse
Afbrænding af større bål, hugstaffald fra skovbrug skal anmeldes til Center Natur og Miljø på
mail: cnm@rebild.dk senest kl. 12.00 hverdagen før afbrændingen.
Følgende kræver tilladelse fra Center Natur og Miljø
I perioden 1. september – 28. februar skal der søges om tilladelse til afbrænding af siv og
rør, der står på roden i søer, åer, moser, rørskove og enge.
I perioden 1. september – 31. marts skal der søges om tilladelse til afbrænding af lyng, der
står på roden, hede- og mosetørv samt hede- og mosejord.
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Forbud mod afbrænding
Enhver afbrænding i det fri og brug af åben ild kan forbydes – eller der kan
fastsættes særlige vilkår – hvis tørke eller andre ekstraordinære forhold gør sig
gældende. Dette annonceres på kommunens hjemmeside www.rebild.dk, og
oplyses ved henvendelse til kommunen.

I forbindelse med afbrænding
SKAL DU

 sikre, at afstandskrav overholdes og evt. etablering af brandbælter






sker jf. skemaet på næste side
have slukningsredskaber tilgængelig inden afbrænding
påbegyndes – eks. haveslange, branddasker, skovle m.v.
påbegynde afbrændingen i den ende, der vender imod vindens
retning
sikre, at røgen ikke er til ulempe for dine omgivelser – herunder
naboer, vej- og lufttrafik
holde afbrændingen under konstant opsyn og
sikre, at ild og gløder er slukket ved afbrændingens afslutning

MÅ DU IKKE





afbrænde før solopgang og senere end 1 time efter solnedgang
afbrænde i stærkt blæsevejr – hvis det blæser op, skal du STRAKS afbryde
afbrændingen
udsætte luftledninger og ledningsmaster for væsentlig varmepåvirkning
afbrænde siv og rør, der står på roden, i søer, åer.

Hvis ilden ”løber fra dig”
Alarmer straks 1 - 1 - 2 og meddel:
 hvor og hvad der brænder

1-1-2

 om der er tilskadekomne
 dit navn og det telefonnummer du ringer fra
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VEJLEDENDE AFSTANDSREGLER VED AFBRÆNDING
Bygning med
hårdt tag
(mindst klasse
T tagdækning)

Brændbare
markafgrøder

Mejetærskere og
andre maskiner
(som ikke
anvendes i f.m.
afbrændingen)

Bygninger med
let antændeligt
tag
(herunder
stråtag)

Stakke/oplag i
det fri
af træ, plast,
emballage,
brandfarlige væsker
og gasser,
overjordiske
naturgasinstallationer

Nåleskovsb
evoksning
lyngklædte
arealer og
anden
brændbar
vegetation

halm efter mejetærskning og
kvas fra landbrug og industri

30 m

30 m

30 m

100 m

100 m

100 m

Større bunker kvas fra
landbrug og industri, siv, rør,
frøgræs og læhegn

100 m

100 m

30 m

100 m

100 m

100 m

LANDBRUG:
Halm, herunder løstliggende

det dobbelte af ovenstående afstande
Normalt: 10 meter bredt – renset for halm m.v. og pløjet
Mod græsmark, mark med rodfrugter eller pløjemark: Ingen

I vindretningen
Brandbælte

SKOVBRUG:
Hugstaffald, kvas og
træstød fra skovbrug

Større samlet
afbrænding (grundareal >
100 m2 eller strengformet
afbrænding med bredde > 5
m.)

30 m

30 m

30 m

100 m

100 m

30 m

100 m

100 m

30 m

100 m

100 m

30 m

30 m
100 m

30 m
100 m

30 m
100 m

200 m

200 m

200 m

I vindretningen

det dobbelte af ovenstående afstande
HAVE-, PARK- OG GARTNERIAFFALD:
Mængde < 200 l. (0,2 m3) 10 m
Mængde > 200 l. (0,2 m3) 30 m
30 m
I vindretningen
det dobbelte af ovenstående afstande
SCT. HANS BÅL:
Alle

30 m

60 m

-

Lovgrundlag:
Afbrændingsbekendtgørelsen
Bekendtgørelsen nr. 1339 af 10. december 2014
Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm mv.
Bekendtgørelse nr. 1459 af 7. december 2015 og ændringer
Affaldsbekendtgørelsen
Bekendtgørelsen nr. 1309 af 18. december 2012 og ændringer
Rebild kommunes regulativer for erhvervs- og husholdningsaffald

Rebild Kommune
Center Natur og Miljø
Hobrovej 110
9530 Støvring
Telefon: 99 88 99 88
www.rebild.dk
cnm@rebild.dk
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