Regler for
afbrænding
af halm, kvas, haveaffald og Sankt Hansbål m.v.

Gældende for erhverv og private

Mariagerfjord Kommune - April 2016

Al afbrænding af affald er ikke tilladt!

Al afbrænding af affald, herunder også haveaffald, er forbudt i Mariagerfjord
Kommune.
Afbrænding af affald i tønder er også forbudt.
Afbrænding af affald må kun ske på miljøgodkendte forbrændingsanlæg.
Afbrænding på forbrændingsanlæg er mere miljøvenligt, da røgen renses og
slagger/rester fra afbrænding bortskaffes, så yderligere forurening
forebygges.
Der er kun få undtagelser fra denne regel - se næste side.
Dit affald skal sorteres og behandles efter reglerne i Mariagerfjord Kommunes
affaldsregulativer.
Det er lavet et regulativ for private husstande og et regulativ for erhverv.
Du kan læse regulativet og mere om affald på www.mariagerfjord.dk.

Undtagelser:
Private husstande og erhverv i byzone samt sommerhusområder må
afbrænde:
 Haveaffald til Sankt Hans aften efter vejledende afstandskrav.
Bemærk dog at dette KUN gælder Sankt Hans aften.
 Rent og tørt træ på særligt indrettede bålpladser.
 Rent og tørt træ i brændeovne og fyringsanlæg.
Private husstande og erhverv i landzone må afbrænde:
 Haveaffald i perioden 1. december til 1. marts.
 Trærødder, hugs-affald og kvas fra skovarealer, gartnerier og naturpleje
aktiviteter.
 Overskudshalm som har været anvendt til afdækning eller halmballer
som er blevet våde og uanvendelige.
 Afbrænding af halm fra frøgræsser fra arealer, hvor afgrøden dyrkes det
følgende år.
 Mindre spild i forbindelse med presning, herunder fejlbundne
halmballer.

Husk
Ved afbrænding skal vejledende afstandsregler overholdes og naboer må
ikke generes. Der skal ligeledes tages hensyn til vejrliget. Afbrænding skal
overvåges og der må kun foretages afbrænding fra solopgang til solnedgang.

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
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
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