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Der skal udvises forsigtighed ved enhver afbrænding, som skal ske kontrolleret og
under passende opsyn. Det skal foregå på en sådan måde, at brandfare forebygges.
Griller
Griller og flytbare ildsteder med en diameter eller diagonal på højst 80 cm bør
placeres mindst 15 m fra bygninger med letantændeligt tag, stakke og andre oplag af
letantændelige stoffer, større oplag af træ, brændsel og lignende samt oplag af
brandfarlige væsker, flaskegas og lignende.
Disse traditionelle griller og mindre flytbare ildsteder der anvendes som grill, dvs. af
begrænset størrelse, som bl.a. forhandles af supermarkeder og byggemarkeder, kan
anvendes på altaner og terrasser m.v. nærmere end 5 m fra andre bygningsdele i
bygninger, overdækkede terrasser samt carporte og lignende vejrligsbeskyttelse med
hårdt tag under følgende forudsætninger:
1. Terrassen, carporten/vejrligsbeskyttelsen skal mindst have en åben
langside til det fri.
2. Grillen skal placeres på et ikke brændbart underlag og i passende afstand
fra overflader og emner der kan brænde.
3. Som fast brændsel må kun anvendes trækul eller træbriketter.
4. Til optænding anvendes grillstarter, elektrisk grilltænder, papir eller
optændingsblokke og lignende. Ved anvendelse af optændingsvæske
(lampeolie) skal grillen være placeret mindst 2 m fra alle overflader og
emner der kan brænde - også underside af overdækninger.
NB! Benzin, sprit, bio-ethanol og lignende må aldring anvendes som
optændingsvæske. Det er meget brandfarligt. Optændingsvæske må aldrig
hældes på en grill, der har været tændt og stadig er varm.
5. Gasgriller skal placeres og anvendes efter producentens anvisninger, og
der skal anvendes gasflasker med tilladelig fyldning på højst 11 kg.
6. Sørg evt. for at have vand i nærheden.
7. Forlad ikke grillen før den er slukket.
Store griller – dvs. griller der er beregnet for en større brugerkreds, må ikke anvendes
på altaner, overdækkede terrasser, carporte og lign. former for vejrligsbeskyttelse og
må ikke anvendes i det fri tættere end 5 m fra bygninger med hårdt tag.
Boligselskaber, boligforeninger, grundejerforeninger kan have lokale vedtægter om
anvendelse af griller, som skal respekteres.

Flytbare ildsteder og bålfade
Flytbare ildsteder og bålfade med en diameter eller diagonal på højst 80 cm - må
ikke anvendes på altaner, overdækkede terrasser, carporte og lign. former for
overdækning – men skal placeres i det fri og bør placeres:
1. med forsvarlig afstand fra bygninger med hårdt tag.
2. 15 m fra bygninger med letantændeligt tag, stakke og andre oplag af
letantændelige stoffer, større oplag af træ, brændsel og lignende samt oplag
af brandfarlige væsker, flaskegas og lignende.
3. Flytbare ildsteder og bålfade der er større end ovennævnte – men med
diameter eller diagonal på højst 120 cm, Sådanne større flytbare bålsteder
skal placeres 10 m fra alle bygninger med hårdt tag.
Ved kraftig blæst fordobles disse afstande.
Afbrænding af bål med en diameter eller diagonal som er større end 120 cm kræver
endnu større afstande til omgivelserne. Det kan der læses mere om ved at følge link
til bekendtgørelsen og vejledningen, som er nævnt neden for.
(For god ordens skyld skal det oplyses, at der ofte er forbud afbrænding af træ m.m.
på større bål, havebål og lignende. Det vil normalt være omfattet af reglerne for
bortskaffelse af affald efter miljølovgivningens bestemmelser. Det kan der læses
mere om i Affaldsregulativerne for Kerteminde Kommune på kommunens
hjemmeside).
NB! Der skal naturligvis vises særlig forsigtighed i tørre perioder - evt. ved at undlade
at tænde bål. Der kan også være nedlagt forbud mod afbrænding.
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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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