Regler for afbrænding i
Skive Kommune
Skive—det er RENT LIV

SKIVE.DK

Afbrænding af affald er som hovedregel kun tilladt på dertil godkendte anlæg.
Det betyder som udgangspunkt, at private borgere ikke må brænde deres
affald, herunder haveaffald.
Haveaffald er organiske materialer for eksempel grene, visne blade, tørt
græs, visne blomster og kvas. Afbrændingen bør ud fra et miljømæssigt
synspunkt, være den sidste mulighed, der vælges, når man skal bortskaffe
sit haveaffald.
Haveaffald er meget velegnet til kompostering, og omsættes hurtigt til muld,
der kan anvendes til jordforbedring i køkken– eller prydhaven. Større grene
kan hugges til flis og anvendes i komposten eller udlægges i bede, hvor det
holder på fugtigheden.
Kommunen anbefaler, at have- og parkaffald fra pasning af grønne områder
genanvendes på stedet som jordforbedrende materiale, enten ved kompostering af affaldet eller ved flisning. Alternativt kan det afleveres til kompostering på kommunens genbrugspladser.
Der gælder dog nogle undtagelser fra det generelle forbud mod afbrænding.

Afbrænding Private borger.
Reglerne for afbrænding afhænger af, om du bor i byzone eller i landzone.
Byzone
I byzone og i sommerhusområder er afbrænding af haveaffald forbudt hele
året.
Landzone
Bor du i landzone må du brænde eget haveaffald af, men kun i perioden
1.december – 1. marts.

Bålpladser / bålfade i byzone og landzone.
Det er tilladt at anvende rent, tørt og ubehandlet træ, det vil sige kløvede
brændestykker i små bål (spejderbål) på særligt indrettede bålpladser eller i
bålfade (diagonal max 80 cm).
Der må ikke brændes affald, haveaffald eller behandlet træ for eksempel
paller, emballage, trækasser og brædder.
Man skal dog være opmærksom på at afstandskrav eller røggener kan forhindre, at der kan laves bålpladser i bebyggede områder. (Se under afstandsregler side 4).
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Sct. Hans bål.
Det er tilladt at lave Sct. Hans bål af rent og tørt træ på Sct. Hans aften.

Hvis bålet skal laves på offentligt areal, skal man have tilladelse fra Skive
Kommunens afdeling for Grønne områder. Der skal søges om tilladelse senest 4 uger før Sct. Hans aften til Tek@skivekommune.dk eller Skive
kommune, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive.

Offentlige arealer må ikke anvendes til oplagring eller henkastning af affald. Dette gælder også træaffald, som skal anvendes til Sct. Hans bål.
Træaffald må derfor kun oplægges på offentlige arealer i perioden fra 1.juni
og indtil Sct. Hans aften.
Inden afbrænding skal det sikres at have- og parkaffald ikke er skjul for
dyr.
Grundejere skal især være opmærksomme på, at der i private haver, sommerhusgrunde eller kolonihaver kan være brændbar vegetation i form af
sammenhængende bevoksninger i nærheden, og det derfor ikke er tilladt at
lave Sct. Hans bål.
Regler og afstandskrav gælder både Sct. Hans bål på privat og offentlig
grund.
Regler for denne type afbrænding og afstandskrav er beskrevet i Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding i det fri af halm,
kvas, haveaffald og bål m.m.

Festblus / Bål på andre tider end Sct. Hans aften.
I forbindelse med større arrangementer, hvor der skal laves bål,

·

skal der søges tilladelse fra Skive Kommunen. Ansøgning skal indsendes senest 14 dage før arrangementet til tek@skivekommune.dk
eller Skive Kommune, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive.

·

Skal der indrettes bålplads til bålet.

·

Kun afbrændes rent og tørt træ – ikke haveaffald.

·

Ved afbrænding af bål på kommunal grund skal der ryddes op, når
arrangementet er overstået, så stedet så vidt muligt ser ud, som inden der blev lavet bål.

·

Afbrænding af bål må ikke have karakter af affaldsforbrænding, hvor
formålet er at bortskaffe affald.
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Afstandsregler for bål i haver, festblus og Sct.Hans bål.

Bygninger med
hårdt tag

Bygninger
med let
antændeligt tag
(herunder
stråtag)

Oplag af
brandfarlige,
brandnærende, eksplosive
eller letantændelige
stoffer

Nåletræs
bevoksninger, lyngklædte
arealer eller
anden
letantændelig vegetation

Letantændelige mark
afgrøder

30 m

30 m

30 m

30 m

Landbrugsredskaber
og lignende
som ikke
anvendes i
forbindelse
med afbrændingen

bål i private haver

Spejderbål
Under 200 l
(0,2 m3)

10 m

-

I jævn og frisk vind i vindens retning fordobles ovennævnte afstande

Festblus / Sct. Hans bål med en diameter på mere end 120cm.

alle

30 m

200 m

200 m

200 m

60 m

I jævn og frisk vind fordobles ovennævnte afstande i vindens retning
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-

Afbrænding Virksomheder og landbrug.

Som led i naturpleje kan virksomheder og landbrug i landzone og uden for
landsbyafgrænsninger afbrænde eget have- og grenaffald på lokaliteter,
hvor affaldet er frembragt. Dette kan ske hele året.

Øvrige Erhverv.

Gartnerier og ansvarlige for naturplejeprojekter m.v. kan lovligt afbrænde
eget haveaffald, parkaffald og haveaffaldslignende affald på det sted, hvor
affaldet er frembragt.

Landbrug.

Der er et generelt forbud mod afbrænding af halm og andre lignende materialer fra landbrugsafgrøder på marker eller uopdyrkede arealer.

Der findes dog følgende undtagelser:

·

Flammebehandling af ukrudt.

·

Afbrænding af halm fra frøgræsser fra arealer, hvor afgrøden dyrkes
det følgende år.

·

Halm der har været anvendt til overdækning og lignende.

·

Mindre spild i forbindelse med presning, herunder fejlbundne halmballer.

·

Våde halmballer- afbrænding bør kun ske undtagelsesvis. Afbrændingen må først foretages, når der er sket en orientering til Skive Kommune, som orienterer Beredskabsområdet - halmen bør i stedet
spredes på marken og nedmuldes.
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Afstandsregler landbrug og industri.

Landbrugsredskaber
og lignende

Bygninger med
hårdt
tag

Bygninger
med let
antændeligt tag
(herunder
stråtag)

Oplag af
brandfarlige, brandnærende,
eksplosive
eller letantændelige
stoffer

Nåletræs
bevoksninger, lyngklædte
arealer eller
anden
letantændelig vegetation

Letantændelige mark
afgrøder

30 m

100 m

100 m

100 m

30 m

Halm
herunder
løsliggende
halm efter
mejetærskning

30 m

100 m

100 m

100 m

30 m

30 m

Halmstakke og
større bunker
af haveaffald

100 m

100 m

100 m

100 m

100 m

30 m

Bål

som ikke
anvendes i
forbindelse
med afbrændingen

Over 200l og
under 500 l
(0,2—0,5 m3)

I jævn og frisk vind fordobles ovennævnte afstande i vindens retning

Brandbælte:
Normalt 10 meter bredt—renset for halm og pløjet
0 meter til græsmark, mark med rodfrugter eller pløjemark
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Skovbrug.

Afbrænding af træstød og hugstaffald er tilladt i sammenhængende bevoksninger af skovtræarter på mindst 0,5 ha og mindst 20 meters bredde.

Afstandsregler skovbrug.

Bygninger med
hårdt
tag

Bygninger
med let
antændeligt tag
(herunder
stråtag)

Oplag af
brandfarlige,
brandnærende, eksplosive eller
letantændelige stoffer

Nåletræs
bevoksninger, lyngklædte
arealer eller
anden
letantændelig vegetation

Letantændelige mark
afgrøder

Landbrugsredskaber
og lignende

Hugstaffald,
kvas og
træstød fra
skovbruget

30 m

100 m

100 m

30 m

30 m

-

Større samlet afbrænding

100 m

100 m

100 m

100 m

100 m

-

som ikke
anvendes i
forbindelse
med afbrændingen

(grundareal
>100 m2
eller strengformet afbrænding
med bredde
> 5 m)

I jævn og frisk vind fordobles ovennævnte afstande i vindens retning
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HUSK
Hvis ilden løber fra dig
alarmer straks 112 og meddel:
· Hvor og hvad der brænder
· Om der er tilskadekomne
· Dit navn og dit telefonnummer du ringer fra.
Husk altid at holde sikker afstand til bygninger, naboer og bevoksninger, når
du tænder bål.
Husk at fjerne dyr, der eventuelt er skjult i bålet inden det tændes.
Holde øje med vindforholdene. Ændrer vinden retning eller tager til i styrke
og der med udgør en fare, skal bålet slukkes.
Sikre rednings- og slukningsmuligheder.
Husk ved enhver afbrænding er den ansvarlige for afbrændingen ansvarlig
for at gældende regler for afbrænding og afstandskrav er overholdt. Disse
regler er beskrevet i bekendtgørelsen om brandværnsforanstaltninger ved
afbrænding i det fri af halm, haveaffald og bål m.m.
Husk at Nordvestjyllands Brandvæsen I/S kan forbyde enhver afbrænding i
det fri, såfremt dette på grund af tørke eller andre ekstraordinære forhold
skønnes nødvendigt for at mindske risikoen for brand.

Afdeling
Skive Kommune, Byg og Miljø
Rådhuspladsen 2
7800 Skive
Tlf.: 9915 3654
www.skive.dk

SKIVE.DK

