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Udkast sendt i høring den 3. november 2014 

til: 

Modtaget svar fra: 

Arbejdstilsynet  28. november 2014 

Brancheforeningen Danske Festudlejere   

Børne- og Undgdomsorganisationernes Samråd   

Campingbranchen   

Campingrådet   

Danmarks Indrætforbund   

Danmarks Naturfredningsforening   

Dansk Affaldsforening   

Dansk Elforbund  

Dansk Erhverv  

Dansk Industri   

Dansk Live   

Dansk Skovforening  28. november 2014 

Danske Regioner  

De Grønne Pigespejdere   

Det Danske Spejderkorps   

DGI   

Erhvervs- og Vækstministeriet  17. november 2014 

Erhvervsstyrelsen  5. november 2014 

Energistyrelsen  2. december 2014 

Finansministeriet  4. november 2014  

Forbrug.dk   

Forbrugerrådet  2. december 2014 

Foreningen af Kommunale Beredskabschefer  30. november 2014 

Forsikring og Pension   

Forsvarsministeriet   

FRI – Foreningen af Rådgivende Ingeniører   

FriluftsRådet   

5. december 2014 

 

Sagsnr.: 2014/033124 

Sagsbehandler: IAR 



 

 

 

 

2/5 

Frivilligt Drenge- og Pigeforbund FDF   

Fødevareministeriet   

HedeDanmark   

Håndværksrådet   

Justitsministeriet  11. december 2014 

KFUM Spejderne   

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet   

Kommunernes Landsforening  30. november 2014 

Kulturministeriet/Slotte og Kulturejendomme  12. november 2014 

Landbrug og Fødevarer   

Miljøstyrelsen  12. november 2014 

Natur og Ungdom   

Naturstyrelsen  18. november 2014 

Parcelhusejernes Landsforening   

Rigspolitiet  5. december 2014 

Sikkerhedsstyrelsen  1. december 2014 

 

Udkastet har tillige været tilgængeligt på høringsportalen. 

 

Høringssvar uden materielt indhold 

 

Arbejdstilsynet, Energistyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Erhvervs- og Vækstministeriet, Finans-

ministeriet, Forbrugerrådet Tænk, Justitsministeriet, Kulturministeriet/Slotte og Kulturejen-

domme, Miljøstyrelsen og Rigspolitiet har svaret, men har ikke haft nogen bemærkninger. 

 

Høringssvar med bemærkninger til udkastene 

 

Dansk Skovforening støtter bekendtgørelsesudkastet og vejledningen i den fremsendte 

form. Foreningen bemærker, at der i praksis er to forhold, der er helt afgørende for af-

brænding af hugstaffald 

 

1. Afbrænding af hugstaffald kan ikke i alle situationer være slukket ved solnedgang 

2. Det er ikke nødvendigt med konstant opsyn, indtil de sidste flammer og gløder er 

slukket. 

 

Foreningen finder, at disse hensyn er tilgodeset i bekendtgørelsesudkastet og vejledningen, 

idet kravet om, at afbrænding skal finde sted mellem solopgang og solnedgang, kun vedrø-

rer halm og lign. jf. § 6, stk. 1 og 4. Endvidere skal afbrænding ske under ”passende op-

syn”, jf. § 4, stk. 1. Dette er i vejledningsteksten uddybet således, at det konkret i det en-

kelte tilfælde må vurderes, hvad der ligger i begrebet opsyn, og hvor tæt dette opsyn skal 

være. 

 

Beredskabsstyrelsens bemærkninger 
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Styrelsen er enig i Dansk Skovforenings fortolkning af bekendtgørelsen og vejledningen. 

 

Foreningen af Kommunale Beredskabschefer og KL har afgivet fælles svar, hvori de 

indledningsvis tilkendegiver, at de finder det positivt, at der er sket en sammenskrivning af 

de til bekendtgørelser. 

 

FKB og KL har herudover følgende bemærkninger og forslag: 

1. § 2, litra 9 – her defineres begrebet ’hård vind’, men da begreberne ’jævn vind’ og 

’frisk vind’ anvendes i bilaget til vejledningen, mener vi at disse begreber også bør 

defineres i denne paragraf 

2. § 4, første linje – ’ Afbrænding i det fri og afbrænding af bål skal ske kontrolleret og 

under passede opsyn,…’ - ordet ’passede’ bør enten rettes til ’passende’ eller helt 

udelades, da det i § 2, litra 15 er defineret hvad et passende opsyn er. 

3. § 4, stk. 3 – ’…forøges i styrke, således at der kan opstå brandfare eller fare…’ – or-

det ’brandfare’ bør ændres til ’brandspredning’ da vi anser det for mere dækkende i 

denne sammenhæng 

4. § 11, stk. 3 – Denne bestemmelse bør efter sidste ord ’herpå’ udvides med teksten 

’, og bygningen er indrettet til formålet’. 

5. § 11, stk. 5 – Ved at have en begrænsning på F-gasflasker med en max. fyldning på 

11 kg eller en fast naturgasinstallation, kan der opstå problemer i forbindelse med 

festivaler, markeder osv. hvor der tidligere er set gasforsyning til kogeapparater og 

store grille via en fast installation med tilkobling til et F-gasflaskebatteri udført og 

placeret i henhold til gældende regler for F-gas. Kunne løses ved at give kommunal-

bestyrelsen mulighed for at dispensere fra denne normale begrænsning (11 kg F-

gas flaske) ved særlige og store arrangementer. 

6. § 11, stk. 6 – Med denne ordlyd vil grille, hvor traditionelle grillkul/briketter tændes 

ved hjælp af F-gas ikke længere kunne anvendes lovligt – eksempel Weber Perfor-

mer Deluxe http://www.webergrill.dk/grillmodeller/kulgrill/performer-

g6631/performer-deluxe-1481004.aspx  

7. Vejledningen – Den vejledende tekst til § 16 afsluttes med ’…og  en forsvarlig bort-

skafning kan fx ske ved afbrænding’ – dette mener vi ikke er i overensstemmelse 

med Miljøstyrelsens regler for håndtering af affald. 

8. Bilag 1 til Vejledningen – Afstandskravet ved afbrænding af hugstaffald m.v. med et 

grundareal under 100 m2 i forhold til nåletræsbevoksninger m.v., mener vi at denne 

form for afbrænding risikomæssigt kan sidestilles med afbrænding af halm og halm-

stakke , og derfor bør der være samme afstandskrav. 

9. Bilag 1 til Vejledningen – Ved mindre griller og ildsteder er der ingen afstandskrav til 

nåletræsbevoksninger m.v. og letantændelige markafgrøder, hvorimod der er et af-

standskrav på 15 m til bygninger med letantændeligt tag og brandfarlige oplag. Vi 

mener at risici for brandspredning til disse fire forskellige objekttyper er ens, og der-

for bør afstandskravet være det samme. 

http://www.webergrill.dk/grillmodeller/kulgrill/performer-g6631/performer-deluxe-1481004.aspx
http://www.webergrill.dk/grillmodeller/kulgrill/performer-g6631/performer-deluxe-1481004.aspx
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10. Samme argumentation som i ovenstående punkt, gør sig gældende ved de to sidste 

typer afbrændinger, der nævnes i Bilag 1 til Vejledningen – Griller og ildsteder samt 

Afbrænding af papir i brændeovne med skorsten. 

 

Beredskabsstyrelsens bemærkninger 

 

Ad 1) Er tilføjet 

Ad 2) Stavefejl er rettet 

Ad 3) Brandfare er ændret til brandspredning 

Ad 4) En bestemmelse med tilsvarende ordlyd findes i dag i § 12, stk. 1, i bekendtgørelse 

nr. 963 af 11. september 2009 om brug af åben ild og lys m.v. Hensynet bag denne regel er 

grundlæggende risikoen for kulilteforgiftning og ikke traditionel brandforebyggelse. § 11 er 

omformuleret, så den nye formulering tager hensyn til FKB/KL’s bemærkninger og ønske om 

at bibeholde bestemmelsen om indendørs brug af griller som en mere generel advarsel. 

FKB/KL har erklæret sig enig heri. Se endvidere nedenfor under Sikkerhedsstyrelsens be-

mærkninger. 

Ad 5) Efter § 5, stk. 2, kan kommunalbestyrelsen ”tillade afvigelser fra bekendtgørelsens 

bestemmelser, eventuelt på nærmere angivne vilkår, når det vurderes at være sikkerheds-

mæssigt forsvarligt, dog ikke fra § 3 og § 4, stk. 1 og 2.” Kommunalbestyrelsen kan således 

allerede dispensere fra § 11, stk. 5 efter en konkret vurdering. 

Ad 6) Der er foretaget følgende tilføjelse: ”, medmindre grillen er konstrueret med henblik 

på anden optændingsform, f.eks. F-gas.” 

Ad 7) Efter drøftelse med Miljøstyrelsen er ordlyden ændret, således at en forsvarlig bort-

skafning vil skulle ske ”i overensstemmelse med de kommunale affaldsregulativer”. 

Ad 8-10) De afstandskrav, der kommer til at fremgå af et bilag til vejledningen, vil fremover 

kun være vejledende, men svarer til de bindende afstandskrav, der gælder efter de nugæl-

dende bekendtgørelser (nr. 679 af 14. juni 2013 om brandværnsforanstaltninger ved af-

brænding i det fri af halm, kvas, haveaffald og bål m.v. og nr. 963 af 11. september 2009 

om brug af åben ild og lys m.v.).  

Hensynet bag fastsættelsen af de konkrete afstandskrav og forskellene mellem kravene, der 

kan forekomme tilfældige og vanskelige at forklare, kan skyldes en række forskellige årsa-

ger, som ikke fremgår af de tidligere forarbejder, herunder branchehensyn m.v. Det vurde-

res ikke hensigtsmæssigt at skærpe de nugældende krav – heller ikke i vejledningsform. 

Styrelsen finder derfor ikke, at afstandskravet ved afbrænding af hugstaffald på 30 m bør 

ændres til 100 m, som gælder for halm og halmstakke. 

Den nugældende bestemmelse om afbrænding af papir i brændeovne med skorsten, jf. 

bekendtgørelse nr. 963 af 11. september 2009 om brug af åben ild og lys m.v., er udeladt i 

bekendtgørelsesudkastet. Det skønnes derfor heller ikke relevant at opretholde de hidtidige 

afstandskrav i vejledningens bilag. Afbrænding af papir i brændeovne må herudover for-

mentlig betragtes afbrænding af affald, som reguleres i Miljøministeriets bestemmelser. 
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Naturstyrelsen foreslår en ændring af tidsafgrænsningerne i udkastets § 7.  

Styrelsen foreslår, at de to tidsafgrænsninger gøres ensartede og kommer til at svare til den 

tidsafgrænsning, der fremgår af naturbeskyttelseslovens § 32, som har følgende tekst: 

”Rørskær i perioden 1. marts – 31. oktober må kun ske med tilladelse fra miljøministeren.” 

Bestemmelsen er delegeret til Naturstyrelsen.  

 

Forslaget begrundes med, at det dermed i langt højere grad sikres, at de vilde planter har 

nået at sætte og afkaste frø, at insektlivet som for størstedelens vedkommende er afhængig 

af plantevæksten ikke på virkes negativt, at ynglende, rastende og fødesøgende fugle ikke 

påvirkes negativt, samt at krybdyrarter vil have nået at gå i dvale og dette sker typisk i sep-

tember-oktober måned. 

 

Beredskabsstyrelsens bemærkninger 

Forslaget er indarbejdet i bekendtgørelsesudkastet. 

 

Sikkerhedsstyrelsen er betænkelig ved udkastets § 11,stk. 2 og 5, idet de foreslåede 

formuleringer er i strid med gasreglementets afsnit B-5 vedr. gasgrill, som er Sikkerhedssty-

relsens myndighedsområde. 

  

Gasreglementets afsnit B-5, kapitel 4.1.5 Gasgrill og pkt. 4.1.5.1 Anvendelsesområde siger: 

Gasgrill må kun anvendes udendørs. Fabrikantens vejledning skal altid følges. I telte og 

pavilloner må gasgrill kun anvendes, når minimum 50 % af vægarealet er åbent. 

 

Udkastets § 11, stk. 2, om anvendelse af griller under overdækninger m.v., som efter sin 

ordlyd også omfatter gasgriller, svarer ikke til kravene efter gasreglementet.  

 

Når gasgriller anvendes udendørs, er der ingen begrænsninger mht. gasflaskens størrelse. I 

de ganske få tilfælde, hvor der anvendes gasgrill indendørs til professionelt brug (storkøk-

kener), og hvor køkkenchefen ønsker kun én flaske indendørs, er den maximale størrelse 

ganske rigtigt 11 kg.  

  

F.s.v. angår skylanterner henviser Sikkerhedsstyrelsen til en fælles pressemeddelelse fra 3. 

juli 2014, hvor Beredskabsstyrelsen i samarbejde med Trafikstyrelsen og Sikkerhedsstyrel-

sen anbefaler, at borgerne lader være med at bruge skylanterner. Sikkerhedsstyrelsen op-

fordrer Beredskabsstyrelsen til at overveje, om intentionerne hensigtsmæssigt kunne indfø-

res i den nye bekendtgørelse, den tilhørende vejledning eller bilagene til vejledningen. 

 

Beredskabsstyrelsens bemærkninger 

§ 11 er omformuleret, og Sikkerhedsstyrelsen har erklæret sig tilfreds med den nye formule-

ring, der tager højde for de fremsatte kommentarer. Se også ovenfor under FKB/KL’s be-

mærkninger. 

 

I vejledningen til § 13 er der indføjet en henvisning til brug af lanterner. 

  

 


