Morsø Redningsberedskab

Afbrænding af haveaffald m.v.
Disse regler gælder for enhver afbrænding af affald m.v., som ikke
sker på
et anlæg der, er godkendt hertil.
•
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Retningslinier for afbrænding af haveaffald m.v.
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Husholdninger må ikke foretage afbrænding af affald.
Undtaget herfra er mindre mængder rent og tørt haveaffald,
samt rent og tørt træ, der ikke er behandlet med lak,
maling, imprægnering eller lignende som f.eks. anvendes til
brændeovne.
Afbrændingen må kun finde sted i et omfang, der ikke er til
gene for omgivelserne.
Bål skal være under konstant tilsyn af en voksen person,
og tilsynspligten vedvarer, indtil ild og gløder er helt slukket.
Sikre at der er slukningsredskaber tilgængelig inden
afbrændingen påbegyndes (f.eks. haveslange, skovle,
handsker m.v.).
Hvis noget går galt, skal der hurtig kunne tilkaldes hjælp sørg for at være udstyret med en mobiltelefon.
Enhver afbrænding i det fri skal foregå på en sådan måde,
at risikoen for at ilden breder sig, at personskade finder
sted, og at store værdier ødelægges, formindskes mest
muligt samt således, at der sikres forsvarlige rednings-og
slukningsmuligheder.
Afbrændingen må ikke ved røg eller på anden måde være
til væsentlig ulempe for omgivelserne, herunder vej-og
lufttrafik.
Ved afbrændingen må luftledninger og ledningsmaster ikke
udsættes for væsentlig varmepåvirkning.
Afbrænding må ikke finde sted i stærk blæst. Såfremt
vinden under afbrændingen forandrer retning eller forøges i
styrke, således at der kan opstå brandfare eller fare for
væsentlig ulempe for omgivelserne ved røg og gnister, skal
afbrændingen straks afbrydes.
Afbrænding må tidligst påbegyndes ved solopgang og skal
være afsluttet samme dag senest 1 time efter solnedgang.
Afbrændingen skal påbegyndes imod vindens retningen.
Efter afbrænding skal bålet slukkes helt, inden det forlades,

•

og evt. uafbrændt materiale og aske skal fjernes på en
miljømæssig forsvarlig måde.
Morsø Redningsberedskab kan forbyde enhver afbrænding
i det fri, såfremt dette på grund af tørke eller andre ekstra
ordinære forhold skønnes nødvendigt for at formindske
risikoen for brand.

Afstandskrav

For mængder på højst 200 l (0,2 m³) skal afbrændingen ske i en
afstand af mindst
1. 10 m fra alle bygninger med hårdt tag (som f.eks. tegl,
eternit og stålplader),
2. 30 m fra bygninger med tag af strå eller andet let
antændeligt materiale,
3. 30 m fra stakke og andre oplag i det fri af let antændelige
stoffer, større oplag af bearbejdet træ, plast, brændbar
emballage o. lign., oplag af brandfarlige væsker, F-gas,
trykbeholdere med brandfarlige gasser og overjordiske
naturgasinstallationer, og
4. 30 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer
og anden brændbar vegetation, herunder
brændbare markafgrøder.
I vindens retning fordobles de nævnte afstande.

For mængder større end 200 l (0,2 m³) skal afbrændingen ske i en
afstand af mindst
1. 30 m fra alle bygninger med hårdt tag (som f.eks. tegl,
eternit og stålplader),
2. 30 m fra brændbare markafgrøder,
3. 100 m fra bygninger med tag af strå eller andet let
antændeligt materiale,

4. 100 m fra stakke og andre oplag i det fri af let
antændelige
stoffer, større oplag af bearbejdet træ, plast, brændbar
emballage o. lign. samt oplag af brandfarlige væsker, F-gas,
trykbeholdere med brandfarlige gasser og overjordiske
naturgasinstallationer, og
5.

100 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og
anden brændbar vegetation.

I vindens retning fordobles de nævnte afstande.
Afbrænding af festblus, herunder Sct. Hans bål, skal ske i
en afstand af mindst
1. 30 m fra alle bygninger med hårdt tag (som f.eks. tegl,
eternit og stålplader),
2. 60 m fra brændbare markafgrøder,
3. 200 m fra bygninger med tag af strå eller andet let
antændeligt materiale
4. 200 m fra stakke og andre oplag i det fri af let
antændelige stoffer, større oplag af bearbejdet træ,
plast, brændbar emballage o. lign. samt oplag af
brandfarlige væsker, F-gas, trykbeholdere med
brandfarlige gasser og overjordiske
naturgasinstallationer, og
5. 200 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer
og anden brændbar vegetation.
Skulle der være spørgsmål til, hvordan afbrænding skal foretages,
er du velkommen til at rette henvendelse til Morsø
Redningsberedskab på tlf. 99 707075 eller tlf. 99706767.

Regulativ for afbrænding af haveaffald i Morsø kommune
I medfør af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1634 af 13. december 2006 om
affald, jfr. § 52, stk. 2, fastsætter Morsø kommunalbestyrelse, at efterfølgende
regulativ skal være gældende i Morsø Kommune.
KAPITEL 1. Kompetence og administration.
§
1.

§ 2.

Lovområdet varetages på kommunalbestyrelsen vegne af
Beredskabskommissionen.

stk. 1. Kommissionen kan forbyde afbrænding i tørkeperioder,
eller når særlige forhold taler herfor. stk. 2. Forbud om afbrænding skal bekendtgøres i dagspressen.

KAPITEL 2. Afbrænding.
§ 3. stk. 1. Afbrænding må kun omfatte haveaffald, parkaffald,
have affalds-lignende affald fra gartnerier samt naturplejeaktiviteter m.v.
stk. 2.
Afbrænding skal foretages i henhold til justitsministeriets
bekendtgørelse nr. 900 af 7. december 1999 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding af halm, affald, bål og
fyrværkeri m.v.
KAPITEL 3. Overtrædelse.
§ 4.

Overtrædelse af regulativet kan straffes med bøde i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 299, § 64.

