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Afbrænding af Sankthansbål og lign. er blandt andet omfattet af regler, som
skal hjælpe med til at afbrændingen sker kontrolleret og sikkert. Der skal også
tages hensyn til miljøet og omgivelserne.
Afbrænding i det fri rummer risiko for brandspredning. Derfor er det vigtigt, at
anvende den sunde fornuft og at overholde de angivne sikkerhedsregler.
Sørg også for at have grundejerens tilladelse til at lave bål på arealet.
I tørre perioder eller under andre ekstraordinære forhold kan der være nedlagt
forbud mod afbrænding i det fri.
Vis hensyn:
•
Et brugt bålsted er ikke smukt i naturen. Brug derfor gerne et
eksisterende bålsted.
•
Tilfør kun rene, tørre og brændbare organiske materialer til bålet (kvas,
træ og trækul). Grønt løv, grønne grene og lign. skal komposteres eller
det kan afleveres gratis på kommunens genbrugsplads, når det
tilkøres med almindelig trailer.
•
Der må ikke tilføres plast og trykimprægnerede eller malede emner.
Det kan også afleveres gratis på genbrugspladsen. Og ved afbrænding
kan det afgive sundhedsskadelige stoffer, som kan optages i kroppen
gennem indåndingsluften.
•
Afbrændingen må ikke medføre risiko for brandspredning eller
personskade.
•
Røg og sodpartikler må ikke være til gene for naboer og trafik.
Hold afstand:
Reglerne angiver bl.a. min afstande til afbrændingsstedet, som bør
overholdes, når bålet har en diameter på over 120 cm.:
•
Min 30 m fra bygninger med hårdt tag og fra strandvegetation.
•
Min 60 m fra brændbare markafgrøder.
•
Min 200 m fra nåletræsskove, lyngklædte arealer og lign..
•
Min 200 m fra bygninger med stråtag, stakke og andre oplag af
letantændelige stoffer i det fri, større oplag af træ, brændsel, brandbar
emballage og lign., samt oplag af brandfarlige væsker, F-gas og
overjordiske naturgasinstallationer.

Hold opsyn med bålet:
•
Under afbrændingen skal der være en voksen person tilstede. Det er
en god ide at have vand og/eller en skovl ved bålet.
•
Opsynet må først ophøre når ild og gløder er fuldstændig slukket. Sørg
for at køle bålstedet med vand, så der ikke er fare for forbrændinger af
dyr eller børn, som træder i det varme bålsted i løbet af natten eller
næste dag.
•
Ryd op i - og omkring bålstedet bagefter.

Hvis det alligevel går galt - alarmer hurtigst muligt 1-1-2.
Meddel hvor det er. Hvad der er sket og om der er tilskadekomne. Oplys hvem
du er og hvilket telefonnummer du ringer fra.
Redningsberedskabet
Kerteminde.
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Reglerne for brandværnsforanstaltninger som kan læses på følgende link:
 Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild,
lys, varmekilder m.v. (Afbrændingsbekendtgørelsen)
I vejledningen til bekendtgørelsen kan man bl.a. læse om anbefalede af afstande
mellem forskellige former for afbrænding og forskellige objekter.
 Vejledning til Afbrændingsbekendtgørelsen.

Der er også gode råd og vejledning at hente på Beredskabsstyrelsens hjemmeside
under dette link: Forsigtighed ved afbrænding, brug af ild, lys og varmekilder m.v.
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