18. juni 2018

Pressemeddelelse
Afbrænding af bål og brug af grill mm. er stadig tilladt i Vestsjælland MEN vær forsigtig!
Vi oplever fortsat masser af godt vejr, med meget ringe nedbør. Det betyder fortsat at
naturen er tør, hvorfor man i denne tid skal være særligt forsigtig hvis der tændes bål,
eller benyttes anden form for åben ild i det fri.

Der er endnu ikke udstedt afbrændingsforbud i Vestsjællands Brandvæsens
dækningsområder som gælder Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred og Sorø kommuner,
og det forventes derfor ikke, at fx afbrænding af bål forbydes inden Sankt Hans aften.
Det betyder at der fortsat må bruges åben ild i det fri - efter normalt gældende regler og
begrænsninger. Der må altså gerne grilles, afbrændes bål, tændes levende lys og bruges
anden form for åben ild i det fri.
Det er altså tilladt at tænde bål Sankt Hans aften MEN!

Naturen er tør og det er derfor afgørende vigtigt, at du passer godt på, og sætter dig
nøje ind i de regler der gælder hvis du vil tænde bål eller gøre brug af anden åben ild i
det fri.
Disse regler skal du overholde

Du skal sikre dig, at bålet anbringes i god afstand til bygninger, brandbare oplag osv. Det gør
du ved at overholde nedenstående afstande:





30 meter fra bygninger med hårdt tag (dobbelt afstand i vindretningen ved jævn og frisk
vind)
60 meter fra letantændelige markafgrøder
200 meter fra stråtækte huse, nåletræsbevoksning m.v. og brandfarlige oplag.

Afbrændingen af dit bål 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.
Afbrændingen må ikke finde sted i hård vind (10,8 m/8) 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.
Afbrændingen må ikke ved røg eller på anden måde være til væsentlig ulempe for
omgivelserne.
Husk også
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have vand i nærheden til slukning, hvis det skulle blive nødvendigt.
bålet skal være helt slukket (også gløder) før det forlades.
tage affald osv., med og rydde op på pladsen, inden den forlades.
overveje bålets størrelse - måske det ikke behøver at SÅ stort som sidste år!
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Afbrænding er dit ansvar - også hvis noget går galt

Hvis afbrænding af bål, brug af grill, udkrudtsbrænder eller lignende kommer ud af kontrol
og medfører brandspredning som ikke kan slukkes, skal brandvæsenet straks alarmeres
ved at ringe 1-1-2.
Det er strafbart at overtræde reglerne der gælder når du afbrænder bål eller benytter
anden form for åben ild. Derfor vil myndighederne i sådanne tilfælde vurdere om reglerne
har været overtrådt og i så fald udmåle passende bødestraf.
Dette må du ikke bruge - selv ikke Sankt Hans aften!

Du må som privat person ikke afbrænde fyrværkeri - heller ikke Sankt Hans aften.
Fyrværkeri må kun anvendes fra d. 27. december til og med 1. januar. De eneste der må
anvende fyrværkeri uden for denne periode er professionelle fyrværkere.
Du må heller ikke benytte skylanterne - også kendt som rislamper. Skylanterne er omfattet
af luftfartsloven, og må ikke opsendes uden tilladelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.
Situationen følges nøje af brandvæsenet

Vestsjællands Brandvæsen overvåger løbende DMI´s tørkeindex og sammenholder denne
udvikling med de erfaringer vi gør os, når vores brandfolk rykker ud til brande i naturen.
I øjeblikket oplever vi ikke markant flere brande i naturen end vi har gjort de andre år, og
de brande vi rykker ud til i denne tid, udvikler sig ikke anderledes end tidligere.
Derfor har vi endnu ikke indført et afbrændingsforbud, men opfordrer selvfølgelig til, at
være påpasselig hvis man vælger at brænde bål eller lignende i denne tørre tid.
Skulle situationen udvikle sig anderledes end forventet, hvor tørken resulterer i større
risiko for utilsigtede brande eller lignende, kan det være nødvendigt at forbyde
afbrænding. Dette forventes ikke at ske op mod Sankt Hans, men Vestsjællands
Brandvæsen opfordrer til, at man holder sig orienteret i pressen og på kommunernes
og/eller brandvæsenets hjemmeside.
Du kan læse mere om afbrænding og anden brug af åben ild på brandvæsenets
hjemmeside www.vsbv.dk
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