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Har du tilladelsen i orden? 

Enhver afbrænding af affald udenfor godkendte anlæg er forbudt for 

private og for erhverv. Der kan ikke meddeles tilladelse eller gives 

dispensation til afbrænding af affald. Se Kommunens regulativer for affald 

eller kontakt Teknik & Miljø. 

Der er nogle få undtagelser, som du kan læse herunder. 

Dette må du gøre uden tilladelse:  

Afbrænde rent, tørt træ på særligt indrettede bålpladser 
(hyggebål). 

Afbrænde mindre mængder tørt haveaffald, hvis det kan ske 
uden gener for omgivelserne. Dog udelukkende i landzone og 
kun i perioden 1. december til 1. marts. 

Afbrænde tørt haveaffald/træ Sct. Hans aften. 

Afbrænde hugstaffald, kvas og lign. affald fra skovbrug, der 
sker som en integreret del af den almindelige skovdrift. (kun 
skovbrug). 

 

Her skal du søge om tilladelse på forhånd: 

Afbrænding siv og rør, der står på roden i søer, åer, moser, 
rørskove og enge (i perioden 1/11 - 28/2). 

Afbrænding af lyng, der står på roden, hede- og mosetørv samt 
hede- og mosejord. (i perioden 1/11 - 28/2). 

Ansøgning rettes til Teknik & Miljø.  

Ved enhver afbrænding skal du overholde de regler for brandsikkerhed 

fremgår af denne folder.  

Enhver afbrænding i det fri kan forbydes - eller der kan fastsættes særlige 

vilkår - hvis tørke eller andre ekstraordinære forhold gør sig gældende. 

Dette annonceres i de lokale medier, og oplyses ved henvendelse. Hvis 

det findes sikkerhedsmæssigt forsvarligt kan afvigelser fra 

sikkerhedsreglerne tillades. 



 

 
Særligt vedrørende afbrænding af halm: 

Hvis betingelserne herunder er overholdt, har du lov til at afbrænde halm: 

Der skal være tale om halm, halmstakke og lign., på marker eller 
uopdyrkede arealer, og KUN hvis det er: 

 fra frøgræsser fra arealer, hvor afgrøden dyrkes det følgende år. 
 halm der har været anvendt til overdækning og lignende. 

 mindre spild af halm i forbindelse med presning, herunder 

fejlbundne halmballer. 
 våde halmballer – Teknik & Miljø SKAL dog orienteres på forhånd. 

Endvidere gælder følgende regler: 

 Ved stedet hvor der sker afbrænding af halm og lign. skal der 
tilvejebringes et mindst 10 m bredt brandbælte, der skal være 

renset for halm og lign., og det skal sikres, at ilden ikke kan 
spredes. Såfremt det rensede brandbælte indeholder letantændelig 

vegetation, skal dette pløjes eller harves. Hvis afbrændingsstedet 
støder op til en græsmark, mark med rodfrugter eller pløjemark, 

kan etablering af et brandbælte undlades. 
 Afbrænding af halm og lign. skal påbegyndes imod vindens retning. 

 Afbrænding af halm og lign. må tidligst påbegyndes ved solopgang 
og skal senest være afsluttet samme dag ved solnedgang. 

 

Vær forsigtig! 

Der skal udvises forsigtighed ved enhver aktivitet, som vedrører 

afbrænding. Aktiviteten skal foregå på en sådan måde, at brandfare 

forebygges eller formindskes, og således at der sikres forsvarlige 

rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand. 

Afbrænding skal ske kontrolleret og under passende opsyn, indtil ild og 

gløder er slukket på en måde, så der ikke er fare for, at der efterfølgende 

opstår en brand. 

Afbrænding må ikke ved røg eller på anden måde være til væsentlig 

ulempe for omgivelserne. 

Afbrænding må ikke finde sted i hård vind eller derover. Såfremt vinden 

under afbrændingen ændrer retning eller forøges i styrke, således at der 

kan opstå brandspredning eller fare for væsentlig ulempe for omgivelserne 

ved røg, gløder eller aske, skal slukning straks påbegyndes. 



 

1-1-2 HVIS ILDEN ”LØBER FRA DIG” 

Alarmer straks 1-1-2 og meddel: 

 hvor og hvad der brænder 

 om der er tilskadekomne 

 dit navn og det telefonnummer du ringer fra 

 

Lov– og regelgrundlag  

- Regulativ for husholdningsaffald, Lemvig Kommune, januar 2012  

- Regulativ for erhvervsaffald, Lemvig Kommune, februar 2013  

- Bekendtgørelse om affald  

Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012.  

- Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug 

af ild, lys, varmekilder m.v. 

Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014 

- Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. 

Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 1317 af 20. november 2006  

 

Hvis reglerne overtrædes, kan du blive idømt en bøde, du kan blive pålagt 

at betale brandvæsenets omkostninger ved en udrykning, og du kan blive 

erstatningsansvarlig for skader på andres værdier. HUSK derfor at følge 

reglerne, og hvis du er tvivl, så lad være med at brænde af. 

Ansøgninger rettes til: 

Lemvig Kommune 

Teknik & Miljø 

Rådhusgade 2, 7620 Lemvig 

Tlf. 9663 1200  

www.lemvig.dk 

teknik@lemvig.dk 

 

Vagthavende indsatsleder tlf.: 20 40 41 12 
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