
Regulativ for afbrænding af haveaffald, lejrbål og Sankt Hans bål. 

1. Lovgrundlag/område 

Dette regulativ er udarbejdet i medfør af lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 om 
miljøbeskyttelse og bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000 om bortskaffelse, planlægning og 
registrering af affald og i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 900 af 7. december 1999 om 
brandværnsforanstaltninger ved afbrænding af halm, kvas, haveaffald og bål m.v. 

2. Regulativets omfang 

Regulativet er gældende for Dragsholm og Trundholm Kommune og omfatter afbrænding af 
haveaffald, Sankt Hans bål og lejrbål. 

Haveaffald og Sankt Hans bål må kun bestå af grene, blade, kvas, græs m.v. fra beskæring og klipning 
af havearealer fra private husholdninger. Lejrbål må kun bestå af brænde udskåret i passende stykker. 

3. Affald der ikke er omfattet af regulativet 

Erhvervsmæssig afbrænding på landbrugsejendomme er ikke omfattet af dette regulativ, herunder 
afbrænding af halm, der har været anvendt til afdækning, spild ved presning og fejlbundne halmballer 
samt våde halmballer. Der henvises til Indenrigsministeriets bekendtgørelse af 7. december 1999 om 
brandværnsforanstaltninger ved afbrænding af halm, kvas, haveaffald og bål m.v.  

4. Afbrændingsmuligheder 

Afbrænding af haveaffald, kvas m.v. i mindre mængder (max. 0,2 m3) er tilladt efter følgende 
principper: 

By- og landzoneområder: 

Afbrænding af mindre mængder haveaffald, kvas m.v. er tilladt hele året. 

Rekreative områder: 

Afbrænding af mindre mængder haveaffald, kvas m.v. er kun tilladt i perioden fra 1. oktober 

til 1. marts. Ved rekreative områder forstås i dette regulativ: 

Udlagte sommerhusområder. 

Områder i og i tilknytning til sommerhusområderne. 

I Trundholm Kommune gælder det landsbyerne på Yderby Lyng, Ellinge Lyng, Jyderup Lyng og i 
Klint samt sommerhusudstykningen Englandsbakken. I Dragsholm Kommune gælder det området 
nordvest for linien: Høve Stræde fra kommunegrænsen til Trundholm, Veddingevej, Riisvej, Ordrupvej 
og Kalundborgvej til kommunegrænsen mod Bjergsted. 

Afbrænding af haveaffald, kvas m.v. i mindre omfang (max. 0,2 m3) må ikke finde sted i mindre 
afstand end: 

·  10 m fra alle bygninger med hårdt tag, 

·  30 m fra bygninger med tag af strå eller andet let antændeligt materiale, 

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



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

· Afstandene fordobles i vindens retning 

Afbrændingen må først påbegyndes ved solopgang og skal være afsluttet ved solnedgang. 
Afbrændingen skal være under konstant opsyn af en person, der er fyldt 18 år. 

Afbrændingen må ikke ved røg eller på anden måde være til væsentlig ulempe for omgivelserne. 

Bemærk, at store dele af sommerhusområderne er beliggende i plantager og plantagelignende områder, 
hvor afbrænding ikke kan finde sted på grund af afstandskravene. 

5. Sankt Hans bål 

Afbrænding af Sankt Hans bål er tilladt overalt i kommunen. Sankt Hans bålene må tidligst lægges op 
14 dage før afbrændingen. 

Er der en periode med tørke, vil der eventuelt være udstedt et generelt afbrændingsforbud, som vil være 
annonceret i dagspressen. 

Herudover kan oplysninger fås ved henvendelse til kommunens beredskabschef. 

Er det for vådt til at afbrænde Sankt Hans bål Sankt Hans aften, vil man kunne aftale en senere 
afbrændingsdag med beredskabschefen. 

Afbrænding af Sankt Hans bål må ikke finde sted i mindre afstand end: 

·  30 m fra alle bygninger med hårdt tag, 

·  60 m fra brændbare markafgrøder, 

·  200 m fra bygninger med tag af strå eller andet let antændeligt materiale 

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

· 200 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden brændbar vegetation. 

6. Lejrbål 

Lejrbål, som udelukkende er beregnet til madfremstilling og hygge på dertil indrettede pladser, er 
principielt tilladt overalt i kommunerne på følgende betingelser. 

Lejrbål må ikke etableres i mindre afstand end: 

·  10 m fra alle bygninger med hårdt tag, 

·  30 m fra bygninger med tag af strå eller andet let antændeligt materiale, 

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

· 30 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden brændbar vegetation, her under 
brændbare markafgrøder. 

·  Afstandene fordobles i vindens retning. 



Lejrbål må først tændes ved solopgang og skal være slukkede ved solnedgang. 

Lejrbål må kun etableres på dertil indrettede pladser. 

Bemærk, at store dele af sommerhusområderne er beliggende i plantager og plantagelignende områder, 
hvor afbrænding ikke kan finde sted på grund afstandskravene. 

6. Bortskaffelsesmulighed 

Yderligere oplysninger og anvisningsmuligheder for større mængder haveaffald, kvas m.v. samt andet 
affald oplyses ved henvendelse til kommunens administration og skal i øvrigt bortskaffes i henhold til 
kommunens udarbejdede regulativer herfor. 

7. Klager 

Alle klager vedr. forhold omfattet af dette regulativ skal rettes til kommunalbestyrelsen i den aktuelle 
kommune. Kommunalbestyrelsens afgørelser, truffet i medfør af dette regulativs bestemmelser, kan 
ikke påklages til anden administrativ myndighed. 

8. Kontrol 

Kommunalbestyrelsen påser, at regulativets bestemmelser overholdes, og at påbud/forbud overholdes. 
Kommunalbestyrelsen skal foranledige ulovlige forhold lovliggjort, med mindre forholdet har 
underordnet betydning, jfr. kap. 9 i lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 om miljøbeskyttelse. 

Henvendelser vedrørende den daglige administration af dette regulativ rettes til kommunens 
beredskabschef. 

9. Straffebestemmelser 

Overtrædelse af påbud/forbud efter bestemmelserne i dette regulativ straffes med bøde, med mindre 
højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, jfr. kap. 13 i lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. 
august 2001 om miljøbeskyttelse samt § 7 i Indenrigsministeriets bekendtgørelse af 7. december 1999 
om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding af halm, kvas, haveaffald og bål m.v. 

10. Ikrafttrædelse 

Regulativet er godkendt af kommunalbestyrelsen i Dragsholm Kommune den 4. marts 2003 og af 
kommunalbestyrelsen i Trundholm Kommune den 10. marts 2003 og træder i kraft ved vedtagelsen. 
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