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Faxe Kommunes regulativ for afbrænding   
 
 
 
1. Ordning for afbrænding af haveaffald og bål m.v. 
 
Hovedregel: Afbrænding af haveaffald i byzone og sommerhusområder er ikke tilladt.  
 
I landzone kan mindre mængder haveaffald i perioden 1. december til 1. marts afbrændes på 
egen grund under overholdelse af vilkårene i ordningens afsnit vedrørende "Vilkår for afbræn-
ding". Det er kun tilladt at afbrænde tørt haveaffald. 
 
1.1 Formål  
Formålet med denne ordning er at sikre, at afbrændingen af haveaffald, lejrbål, Sankt Hans bål 
m.v. sker således: 
 at afbrænding og bortskaffelse sker på en for personsikkerheden og miljøet forsvarlig må-

de. 
 at dette kan foregå uden væsentlige ulemper for omgivelserne. 
 at der skabes størst mulig sikkerhed for, at ilden ikke spredes. 
 at dyrelivet skånes  
 at ansvaret kan tilbageføres til producenten af affaldet, såfremt der sker overtrædelse af 

vilkårene for afbrænding af haveaffald. 
 At affaldet skal være afbrændingsegnet, hvilket vil sige, at det skal være så tørt, at af-

brændingen kan forløbe uden væsentlig røgdannelse, og uden at affaldet ligger i længere 
tid og ulmer.  

 
Haveaffald skal som hovedregel, så vidt muligt komposteres på egen ejendom eller alternativt 
afleveres på genbrugsstation. 
 
1.2 Hvad er haveaffald og bål m.v.? 
Haveaffald er grene, blade, afklip og ukrudt produceret i egen privat have. 
Lejrbål er bål, som udelukkende er beregnet til madlavning og hygge. 
 
1.3 Lovgrundlag 
Denne ordning er udarbejdet med hjemmel i Beredskabslovens bekendtgørelse nr. 900 af 7. 
december 1999 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding af halm, kvas, haveaffald og 
bål m.v. samt § 47 i Affaldsbekendtgørelsen. 
 
1.4 Hvem gælder ordningen for? 
Ordningen gælder for alle borgere og grundejere i Faxe Kommune. 
 
1.5 Afgrænsning 
Byzone og sommerhusområder 
Byzone er de byområder, der ifølge kommune- og/eller lokalplan er defineret som byzone. 
Sommerhusområder er områder, der i kommuneplan og/eller lokalplan er udlagt til 
sommerhusbebyggelse.  
Landzone 
Landzone er områder, der ikke er byzone eller sommerhusområder. 
 
1.6 Bortskaffelsesmuligheder 
Løse blade fra træer og buske, kartoffeltoppe samt øvrige urteagtige plantedele kan med for-
del komposteres, nedgraves, eller bortskaffes via kommunens ordninger for haveaffald. 
Haveaffald, der ikke afbrændes, komposteres, flishugges eller lignende på egen grund, skal 
bortskaffes via kommunens ordninger for haveaffald, på genbrugspladsen eller ved privat 
bortskaffelse via transportør for egen regning. 
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1.7 Forbud mod afbrænding 
Afbrænding af alt andet affald end haveaffald er ikke tilladt. 
 
1.8 Vilkår for afbrænding af haveaffald og bål m.v. 
 Der kan på privat grund afbrændes lejrbål, der udelukkende er beregnet til madlavning og 

hygge, på særligt indrettede pladser og under forudsætning af, at der udelukkende anven-
des tørt rent træ i mindre omfang. 

 Uden brandmyndighedens tilladelse er det forbudt at anvende flyttelige og midlertidige ild-
steder i det fri i mindre afstand end  
a) 15 m fra bygninger med letantændeligt tag, stakke og andre oplag af let antændelige 
stoffer, større oplag af træ, brændsel o. lign. Samt oplag af brandfarlige væsker, flaskegas 
o. lign. 
b) 5 m fra alle hårdttækte bygninger.  

 For at beskytte dyr og fugle, skal materiale, der har ligget mere end 2 dage flyttes før af-
brænding. Undtaget er etablering af Sankt Hans bål, jf. ordningens vilkår vedrørende Sankt 
Hans Bål.  

 Afbrændingen skal foregå således, at den ikke medfører fare for spredning af ilden. 
 Afbrændingen må ikke medføre væsentlige ulemper for omgivelserne, herunder trafik samt 

omliggende ejendomme. 
 Afbrænding må tidligst påbegyndes ved solopgang og skal være afsluttet samme dag, se-

nest en time efter solnedgang. Undtaget er afbrænding af Sankt Hans bål på Sankt Hans 
aften, hvor afbrændingen skal være afsluttet senest 4 timer efter solnedgang, og lejerbål 

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

 Haveaffaldet skal være afbrændingsegnet, hvilket vil sige, at det skal være så tørt at af-
brændingen kan forløbe uden væsentlig røgdannelse, og uden at affaldet ligger i længere 
tid og ulmer.  

 Alle former for afbrænding skal ske under konstant tilsyn af en myndig person. Tilsynsplig-
ten vedvarer, indtil ild og gløder er fuldstændig slukket. 

 Ved afbrænding skal bestemmelserne i bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved 
afbrænding af halm, kvas, haveaffald og bål m.v. overholdes. I perioder med længereva-
rende tørke kan der være udstedt et generelt afbrændingsforbud. Dette vil i så fald være 
annonceret i dagspressen og på kommunens hjemmeside. 

 
1.9 Sankt Hans Bål 
Etablering af Sankt Hans bål må tidligst påbegyndes den 1. juni. Indholdet af Sankt Hans Bål 
skal opfylde vilkårene i afsnit 1.7 og 1.8.  
 
Ved afbrænding af Sankt Hans bål skal følgende afstande overholdes: 
 30 meter fra bygninger med hårdt tag. 
 60 meter fra brændbare 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 be-

arbejdet træ, plast, brændbare emballager og lignende samt oplag af brandfarlige væsker, 
F-gas, trykbeholdere med brandfarlige gasser, samt overjordiske naturgasinstallationer. 

 200 meter fra nåletræsbevoksninger og anden brændbar vegetation. 
 
Bemærk: I vindretningen fordobles afstandene! 
 
Det er tilladt at afbrænde Sankt Hans bål Sankt Hans aften. Hvis man ønsker at afbrænde 
Sankt Hans bål en anden dag, skal der søges dispensation til dette hos Faxe Kommune, Natur 
& Miljø. 
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2. Ordning for afbrænding af afskåret og afklippet materiale 
fra skovbrug, landbrug, gartnerier og naturplejeaktiviteter m.v. 
 
 
Hovedregel: Afbrænding i landzone af det af ordningen omfattede affald kan ske, hvis det 
forud er meddelt til Faxe Brandvæsen. Afbrænding i sommerhusområde og byzone kræver 
dispensation fra Faxe Kommune. 
 
2.1 Formål 
Formålet med denne ordning er at sikre 
 at afbrænding og bortskaffelse sker på en for personsikkerheden og miljøet forsvarlig må-

de. 
 at det foregår uden væsentlige ulemper for omgivelserne. 
 at der skabes størst mulig sikkerhed for at ilden ikke spredes. 
 at dyrelivet skånes  
 at ansvaret kan tilbageføres til producenten af affaldet, såfremt der sker overtrædelse af 

vilkårene for afbrænding af afskåret og afklippet materiale. 
 
2.2 Bortskaffelsesmuligheder 
Afskåret og afklippet materiale, der ikke afbrændes, komposteres, flishugges eller lignende på 
virksomhedens egen grund, skal bortskaffes via kommunens ordninger for sådant affald, enten 
ved privat bortskaffelse via transportør for egen regning, eller på genbrugspladsen. 
 
2.3 Hvad er afskåret og afklippet materiale fra skovbrug, landbrug, gartnerier og na-
turplejeaktiviteter m.v. 
Afskåret og afklippet materiale er grene og lignende fra vedligeholdelse af beplantninger, be-
skæring og styning af træer og buske samt andre tørre plantedele produceret i tilknytning til 
erhvervet eller stammende fra naturplejeaktiviteter. 
 
2.4 Lovgrundlag 
Denne ordning er udarbejdet med hjemmel i Beredskabslovens bekendtgørelse nr. 900 af 7. 
december 1999 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding af halm, kvas, haveaffald og 
bål m.v. samt § 47 i Affaldsbekendtgørelsen. 
 
2.5 Hvem gælder ordningen for 
Virksomheder, institutioner og myndigheder, der beskæftiger sig med landbrugs-, skovbrugs-, 
gartneri- og naturplejelignende aktiviteter. 
 
2.6 Vilkår for afbrænding 
 For at beskytte dyre- og fugleliv skal bålet klargøres så tæt på afbrændingen som muligt, 

og afbrændingen skal foretages udenfor deres yngletid.  
 Afbrændingen skal foregå således, at den ikke medfører fare for spredning af ilden. 
 Afbrændingen må ikke medføre væsentlige ulemper for omgivelserne, herunder vej- og 

lufttrafik samt omliggende ejendomme. 
 Afbrænding må tidligst påbegyndes ved solopgang og skal være afsluttet samme dag, se-

nest en time efter solnedgang. 
 Der må ikke afbrændes stød og andre større stykker træ, der ikke kan afbrændes på en 

gang. 
 Affaldet skal være afbrændingsegnet, hvilket vil sige, at det skal være så tørt at afbræn-

dingen kan forløbe uden væsentlig røgdannelse, og uden at affaldet ligger i længere tid og 
ulmer.  

 Alle former for afbrænding skal ske under konstant tilsyn af en myndig person. Tilsynsplig-
ten vedvarer, indtil ild og gløder er fuldstændig slukket. 

 
 Ved afbrænding skal bestemmelserne i bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger 
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 ved afbrænding af halm, kvas, haveaffald og bål m.v. (BEK nr. 900 af 07/12/1999) 
 overholdes. 
 Afbrænding af affald skal ske i en afstand af mindst: 

 30 meter fra bygninger med hårdt tag. 
 30 meter fra brændbare markafgrøder. 
 100 meter fra bygninger med tag af strå eller andet let antændeligt materiale. 
 100 meter fra stakke og andre oplag i det fri af let antændelige stoffer, større oplag af 

bearbejdet træ, plast, brændbar emballage og lignende samt oplag af brandfarlige væ-
sker, F-gas, trykbeholdere med brandfarlige gasser, samt overjordiske naturgasinstalla-
tioner. 

 100 meter fra nåletræsbevoksninger og anden brændbar vegetation. 
 
Bemærk: I vindretningen fordobles afstandene! 
 
2.7 Anmeldelsespligt 
Afbrænding i landzone efter denne ordning kan ske efter forud anmeldelse til Faxe Brandvæ-
sen.  
 
2.8 Dispensationsmulighed 
Hvis afbrænding efter denne ordning ønskes foretaget i sommerhusområde eller byzone, skal 
der forud søges dispensation til dette hos Natur & Miljø, Faxe Kommune.  
 
 
3. Affald, der må afbrændes efter andre bestemmelser 
 
Følgende affaldstyper er ikke omfattet af dette regulativ, men må gerne afbrændes i henhold 
til bestemmelserne i Miljøbeskyttelseslovens bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding 
af halm m.v. (Bekendtgørelse nr. 1317 af 20. november 2006): 
a) Halm der har været anvendt til afdækning 
b) Mindre spild af halm og hø i forbindelse med presning 
c) Våde halmballer 
 
Bemærk: Afbrænding må først ske efter forudgående orientering til Natur & Miljø, Faxe 
kommune. 
 
 
4. Ikrafttrædelse 
 
Regulativets træder i kraft 15.12. 2011. 
 
Vedtaget af Byrådet den 15. 12. 2011 
 
 
 
 
________________________  _____________________________ 
Borgmester Knud Erik Hansen  Kommunaldirektør Ole Møller 
 
 
 


