Regulativ for afbrænding af haveaffald
§ 1 Lovgrundlag
1.1 Dette regulativ er udarbejdet med hjemmel i:
• Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1634 af 13. december 2006 om affald.
§ 52 stk. 2
• Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 900 af 7. december 1999 om
brandværnsforanstaltninger ved afbrænding af halm, kvas, haveaffald og
bål m.v.
§ 2 Gyldighedsområde
2.1 Regulativet fastsætter vilkår for afbrænding af haveaffald og Skt. Hans bål i
Kalundborg Kommune.
§ 3 Definitioner
Haveaffald
3.1 Haveaffald er grene og lignende fra beskæring af træer og buske, samt øvrige
vedagtige plantedele produceret på grunden.
Byzone
3.2 Område, der har status af byzone.
Sommerhusområde
3.3 Områder, der i kommuneplanen er udlagt til sommerhusbebyggelse, samt
bebyggelse i landzone, der har status af ”sommerhus”.
Landzone
3.4 De områder, der ikke er omfattet af punkterne 3.2 og 3.3.
§ 4 Formål
Formålet med dette regulativ er at sikre, at afbrændingen af haveaffald og
Skt. Hans bål m.m. sker således:
• at afbrændingen og bortskaffelsen sker på en for miljøet forsvarlig måde
• at dette foregår uden væsentlige ulemper for omgivelserne
• at der skabes størst mulig sikkerhed for at ilden ikke spredes
• at dyrelivet skånes ved, at der ikke er mulighed for at bygge bo i affaldet
på bålpladsen
• at ansvaret kan tilbageføres til producenten af affaldet, såfremt der sker
overtrædelser af vilkårene for afbrænding af haveaffaldet
• at grene og andre brændbare affaldstyper fra bevoksningerne på grundene
bortskaffes forsvarligt og ikke oplægges som afskærmning i skel, da dette
medfører fare for, at en eventuel brand i området spredes.
§ 5 Afgrænsninger
Byzone
5.1 I månederne marts og april samt oktober og november er afbrænding af tørt
haveaffald tilladt på privat grund, mandag – lørdag fra solopgang til solnedgang.
Afbrændingen skal foretages efter bestemmelserne i dette regulativ.
Under forudsætning af, at afstandsbestemmelserne i § 7 i Forsvarsministeriets
bekendtgørelse nr. 900 af 7. december 1999 om brandværnsforanstaltninger
ved afbrænding af halm, kvas, haveaffald og bål m.v. overholdes, kan Kalundborg
Kommunes brandmyndighed give tilladelse til afbrænding på fælles
bålpladser, jf. punkterne 6.19 - 6.21.

Sommerhusområder
5.2 I sommerhusområder må haveaffald kun afbrændes på pladser, der er godkendt
af Kalundborg Kommunes brandmyndighed som egnede til formålet. Afbrænding må kun ske i
månederne marts og april samt oktober og november,
mandag – lørdag fra solopgang til solnedgang. Afbrændingen skal foretages
efter bestemmelserne i dette regulativ.
I områder hvor der p.t. ikke er godkendte afbrændingspladser, kan grundejerforeningerne
søge Kalundborg Kommunes brandmyndighed om tilladelse til
afbrænding på egne områder.
Landzone
5.3 Mindre mængder haveaffald, op til 1 m3, kan afbrændes på egen grund i landzone,
under overholdelse af afstandsbestemmelserne i Forsvarsministeriets
bekendtgørelse nr. 900 af 7. december 1999 om brandværnsforanstaltninger
ved afbrænding af halm, kvas, haveaffald og bål m.v., og efter vilkårene i regulativets
kapitel 6.
Skt. Hans bål
5.4 Skt. Hans bål kan afbrændes efter de i punkterne 6.17 – 6.19 fastsatte bestemmelser.
Lejrbål
5.5 Små lejrbål, som udelukkende er beregnet til madlavning og hygge, på dertil
indrettede pladser er ikke omfattet af dette regulativ.
Affald, der ikke er omfattet af regulativet
5.6 Dette regulativ medfører ikke indskrænkninger i forhold til bekendtgørelse nr.
1317 af 20. november 2006 om forbud mod markafbrænding af halm m.v. Affaldstyper
der er reguleret i bekendtgørelsen kan afbrændes i henhold denne.
Følgende affaldstyper kan afbrændes under overholdelse af bestemmelserne i
Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 900 af 7. december 1999:
• halm der har været anvendt til afdækning
• spild ved presning og fejlbundne halmballer
• våde halmballer
• affald fremkommet ved styning af levende hegn i landbruget
• gamle stråtage og rester fra nytækning
• kvas fremkommet ved drift i skovvæsenet.
Forbud mod afbrænding
5.7 Der må ikke afbrændes:
• trykimprægneret-, malet-, lamineret- eller limholdigt træ
• plastmaterialer
• tekstiler, læder og gummi
• andre materialer, der udvikler giftig eller sundhedsskadelig røg.
§ 6 Vilkår for afbrænding
Generelt
6.1 Der må kun afbrændes mindre mængder tørt/vissent haveaffald, maksimalt 1m3.
6.2 For at beskytte dyre- og fugleliv må klargøring af bål tidligst ske 2 dage før
afbrænding.
6.3 Der kan på privat grund (sommerhusområder undtaget) afbrændes tørt haveaffald
i mindre omfang, såfremt dette kan ske under overholdelse af bestemmelserne
i dette regulativ.
6.4 Afbrændingen skal foregå således, at den ikke medfører fare for ildens spredning.
6.5 Afbrændingen må ikke medføre væsentlige ulemper for omgivelserne, herunder

vej- og lufttrafik.
6.6 Der må ikke afbrændes stød og andre større stykker træ, der ikke kan afbrændes
af én gang.
6.7 Løse blade fra træer og buske samt øvrige urteagtige plantedele må ikke afbrændes,
men skal komposteres, nedgraves eller bortskaffes via en af Kalundborg
Kommunes genbrugspladser.
6.8 Alle former for afbrænding skal ske under konstant tilsyn af en voksen person.
Tilsynspligten vedvarer indtil ild og gløder er fuldstændig slukket.
6.9 Afbrænding må tidligst påbegyndes ved solopgang og skal være afsluttet senest
ved solnedgang.
6.10 Ved afbrænding af højst 0,2 m3 skal følgende mindste afstande overholdes, jf.
§ 7 i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 900 af 7. december 1999:
• 10 meter fra alle bygninger med hårdt tag (tegl, plader og lignende),
• 30 meter fra bygninger med tag af strå eller andet let antændeligt materiale,
• 30 meter 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,
• 30 meter fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden brændbar
vegetation.
6.11 Ved afbrænding af mere end 0,2 m3 og mindre end 1 m3 skal følgende mindste
afstande overholdes, jf. § 7 i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 900
af 7. december 1999:
• 30 meter fra alle bygninger med hårdt tag (tegl, plader og lignende),
• 30 meter fra brændbare markafgrøder,
• 100 meter fra bygninger med tag af strå eller andet let antændeligt materiale
• 100 meter 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,
• 100 meter fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden brændbar
vegetation.
I vindretningen fordobles afstandene, jf. § 7 stk. 4 i Forsvarsministeriets bekendtgørelse
nr. 900 af 7. december 1999.
6.12 Alle eksisterende fælles bålpladser skal være godkendt af Kalundborg Kommunes
brandmyndighed. Ved væsentlige ændringer (eksempelvis ved beplantning
eller nybebyggelse mv.) i forholdene omkring pladsen skal der søges
ny godkendelse.
6.13 Ansøgning om godkendelse af bålpladserne skal, med en skitse over placeringen,
og med angivelse af sikkerhedsafstandene under 6.10 i regulativet, fremsendes
til Kalundborg Kommunes brandmyndighed.
6.14 Godkendelsen vil blandt andet fastsætte maksimumstørrelsen på Skt. Hans
bål, der må afbrændes på pladsen.
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6.15 Det vil være den til hver tid værende ejendomsejer/lejer/foreningsbestyrelse,
der påser, at vilkårene i Kalundborg Kommunes brandmyndigheds tilladelse og
vilkårene i nærværende regulativ overholdes.
6.16 Er der en periode med tørke eller andre ekstraordinære forhold, kan der udstedes
et generelt afbrændingsforbud jf. bekendtgørelse nr. 900 af 7. december
1999. Dette vil blive annonceret i dagspressen.
Afbrænding af Skt. Hans bål
6.17 Etablering af Skt. Hans bål må tidligst påbegyndes den 1. juni. Afbrænding af Skt. Hans
bål må kun ske Skt. Hans aften den 23. juni.

6.18 Skt. Hans bål på fælles bålpladser må ikke overstige den størrelse, der er anført i
godkendelsen fra Kalundborg Kommunes brandmyndighed.
6.19 Skt. Hans bål på ikke godkendte pladser skal overholde følgende afstande:
• 30 m til alle bygninger med hårdt tag,
• 60 m til brændbare markafgrøder,
• 200 m til bygninger med tag af strå eller andet let antændeligt materiale,
• 200 m til stakke og andre oplag af let antændelige stoffer, større oplag af
bearbejdet træ, plast, brændbare emballager o. lign. samt oplag af brandfarlige
væsker, F-gas trykbeholdere med brandfarlige gasser og overjordiske
naturgasinstallationer,
• 200 m til nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden brændbar
vegetation.
I vindretningen fordobles afstandene, jf. § 7 stk. 4 i Forsvarsministeriets bekendtgørelse
nr. 900 af 7. december 1999.
Såfremt bålet etableres i strandkanten og ikke har forbindelse til vegetation,
kan Kalundborg Kommunes brandmyndighed dispensere fra afstandskravet,
dog på betingelse af, at vindretningen bærer ud mod åbent vand.
Afbrænding af haveaffald på fælles bålpladser i byzone
6.20 Der kan på grundejerforeningens godkendte fælles bålpladser, se pkt. 6.11 og
6.12, afbrændes tørt haveaffald, såfremt dette sker under overholdelse af bestemmelserne
i dette regulativ.
6.21 Der må ikke afbrændes haveaffald i større mængder pr. gang end oplagt affald
på et grundareal med størrelsen 2x2 m, dog max 1 m3.
6.22 Den godkendte fælles bålplads må ikke anvendes til oplag for haveaffald. Haveaffaldet
skal afbrændes samme dag, som det er transporteret til bålpladsen.
Dette medfører, at den der har lagt affaldet, også er ansvarlig for afbrændingen.
§ 7 Klager
7.1 Alle klager vedrørende forhold i dette regulativ skal rettes til Kalundborg Kommune.
7.2 Kommunens afgørelser vedrørende dette regulativ kan i medfør af § 71 i Miljøministeriets
bekendtgørelse nr. 1634 af 13. december 2006 ikke påklages til
en højere administrativ myndighed.
§ 8 Dispensation
Kalundborg Kommunes brandmyndighed kan i særlige tilfælde godkende andre
former for afbrændinger.
§ 9 Straf
Overtrædelse af bestemmelserne i dette regulativ straffes med bøde, med
mindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, jf. kap. 13 i lov
nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse samt § 9 i bekendtgørelse
nr. 900 af 7. december 1999 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding
af halm, kvas, haveaffald og bål m.v.
§ 10 Ikrafttrædelse
Regulativet træder i kraft 1. juli 2009.
Samtidig med ikrafttrædelsen af dette regulativ ophæves følgende:
• Regulativ for afbrænding af haveaffald i Bjergsted Kommune
• Regulativ for afbrænding og bortskaffelse af haveaffald og andet brændbart
materiale i Gørlev Kommune
• Regulativ for afbrænding af haveaffald i Kalundborg Kommune
• Regulativ for afbrænding af haveaffald i Hvidebæk Kommune
• Regulativ for afbrænding af haveaffald og bål mv. i Høng Kommune

Således vedtaget af Kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune, den 24.
juni 2009.
Kaj Buch Jensen Henrik Damm
Borgmester / Kommunaldirektør

