Afbrænding af haveaffald
En vejledning

Regler for private
I byzone og sommerhusområder er
det ikke tilladt at afbrænde haveaffald
eller andet affald
Dog er det tilladt i byzone og sommerhusområder
• at brænde rent, tørt træ af på et lille bålsted på
under 80 cm
• at have sankthansbål sankthansaften
I landzone er det tilladt
• at brænde haveaffald af i perioden fra 1. december
til 1. marts
• at brænde rent, tørt træ i et lille bålsted på under
80 cm hele året

Regler for erhverv
I byzone og sommerhusområder er
det ikke tilladt at afbrænde haveaffald
eller andet affald fra erhverv
I landzonen er det tilladt at afbrænde eget have- og
parkaffald samt haveaffaldslignende affald fra gartnerier,
naturplejeaktiviteter m.m.
Skovbrug, på mindst 0,5 ha og en bredde på mindst 20 m,
må afbrænde træstød og hugstaffald fra sammenhængende
bevoksninger af skovtræarter.

Generelle regler for både
privat og erhverv
• Afbrænding må ikke være til gene for omgivelserne, naboejendomme eller trafikken
• Afbrænding må ikke ske i stærk vind
• Afbrænding må kun foregå i dagtimerne fra solopgang til
solnedgang
• Afbrænding af haveaffald skal foregå med god afstand til
bygninger, letantændelig vegetation, oplag af brandfarlige
stoffer og markafgrøder, se skema.
• Der skal holdes konstant opsyn med afbrændingen.
• Ved jævn og frisk vind, skal afstanden fordobles.

Afstandsregler ved afbrænding af
have- park- og gartneriaffald:
Under 200 I

200 I - 500 I

Over 500 I

10 m

30 m

30 m

Bygninger med
letantændeligt tag

30 m (15 m)

100 m

200 m

Oplag af brandfarlige stoffer

30 m (15 m)

100 m

200 m

Letantændelig
vegetation

30 m (15 m)

100 m

200 m

Letantændelige
markafgrøder

30 m (15 m)

30 m

60 m

Bygninger med
hårdt tag

Afbrænding af haveaffald reguleres efter
Forsvarets bekendtgørelse nr. 679 af 14/6 2013, med senere
ændringer. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1309 af
20/12 2013 med senere ændringer.
Randers kommunes regulativer for erhvervsaffald og
husstandsaffald.
For afbrænding af halm, halmballer og frøgræs findes
der særlige regler, som er beskrevet i Miljøministeriets
bekendtgørelse nr. 1317 af 20. november 2006 med senere
ændringer.
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