
Lejrbål/Havebål 
  

 
  

Til lejrbål må kun bruges rent tørt brænde. Haveaffald må ikke benyttes. 
 
Afbrænding af bål kræver ikke tilladelse fra eller anmeldelse til brandmyndigheden, men skal overholde følgende bestemmel-
ser. 
 
Afbrænding af bål, skal for en mængde på højst 200 l (0,2 m³) ske i en afstand af mindst: 

1. 10 m fra alle bygninger med hårdt tag (svarende til mindst klasse T tagdækning), 
    

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 em-
ballage o. lign., oplag af brandfarlige væsker, F-gas, trykbeholdere med brandfarlige gasser og overjordiske naturgasin-
stallationer og 
   

4. 30 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden brændbar vegetation, herunder brændbare markafgrøder. 

Afbrænding af bål, skal for mængder større end 200 l (0,2 m³) ske i en afstand af mindst: 

1. 30 m fra alle bygninger med hårdt tag (svarende til mindst klasse T tagdækning), 
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 em-

ballage o. lign. samt oplag af brandfarlige væsker, F-gas, trykbeholdere med brandfarlige gasser og overjordiske natur-
gasinstallationer, og 

5. 100 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden brændbar vegetation. 

I vindens retning fordobles de nævnte afstande. 
 

Sankt Hans bål 
  

 
  

Afbrænding af Sankt Hans bål er tilladt Sankt Hans aften. Bålene må tidligst lægges op 14 dage før afbrændingen. 
  
Afbrænding af Sankt Hans bål kræver ikke tilladelse fra eller anmeldelse til brandmyndigheden, men skal overholde følgende 
bestemmelser. 
  
Afbrænding af Sankt Hans bål, skal ske i en afstand af mindst: 

1. 30 m fra alle bygninger med hårdt tag (svarende til mindst klasse T tagdækning),   
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. 

Afbrænding skal påbegyndes imod vindens retning og skal være under konstant tilsyn af en myndig person. Tilsynspligten 
gælder indtil ild og gløder er fuldstændig slukket. 
  
Kun såfremt ovenstående krav ikke kan overholdes skal der søges tilladelse fra brandmyndigheden. 


