Regler om afbrænding af haveaffald

Særlig tilladelse for erhverv til afbrænding
af haveaffald og lignende i landzone
Kommunen kan give tilladelse til afbrænding af haveaffald og lignende i landzone til
erhverv, som udfører naturplejeprojekter og gartneri.
Kontakt kommunen senest 14 dage før afbrænding. Eller send oplysninger til kommunen der kan danne grundlag for en eventuel tilladelse.
Oplys følgende:
Adresse og tidspunkt for afbrænding
Affaldstype og affaldsmængde
Begrundelse for at affaldet ikke kan genanvendes
Langeland Kommune kan i tilladelsen stille skærpede vilkår for afbrændingen.

Særlige regler for skovbrug og landbrug
Skovbrug må uden tilladelse afbrænde træstød og hugstaffald i sammenhængende
bevoksninger af skovtræarter på mindst 0,5 ha og mindst 20 meter bredde.
Halm og andre lignende dele af landbrugsafgrøder må ikke afbrændes på marker
eller uopdyrkede arealer.
Landbrug må dog uden tilladelse afbrænde halm fra frøgræsmarker, hvor der skal
dyrkes frøgræs det efterfølgende år samt halm anvendt til overdækning og fejlbundne halmballer.
Våde halmballer må kun afbrændes efter forudgående orientering af kommunen.

Kontaktperson ved Langeland Kommune:
Helle Foged
Tlf. 63 51 60 41
e-mail: hefo@langelandkommune.dk

Regler for private
Det er tilladt i byzone og sommerhusområde
at brænde rent, tørt træ af på et lille bålsted på under 1 m2
at brænde haveaffald af i sankthansbål på sankthansaften
Det er ikke tilladt i byzone og sommerhusområde
at brænde haveaffald eller andet affald af
Det er tilladt i landzone
at brænde haveaffald af i perioden fra 1.december til 1. marts
at brænde rent, tørt træ på et lille bålsted på under 1 m2 hele året

Generelle regler
Afbrænding må ikke være til gene for omgivelserne, naboejendomme eller trafikken
Afbrænding må ikke foregå i stærk blæst
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. Afstanden afhænger af
størrelsen på bålet:

Under 200 L

200 L-500L

Over 500 L

Bygninger med hårdt tag

10 m

30 m

30 m

Bygninger med letantændeligt
tag

30 m

100 m

200 m

Oplag af brandfarlige stoffer

30 m

100 m

200 m

Letantændelig vegetation

30 m

100 m

200 m

Letantændelige Markafgrøder

30 m

30 m

60 m

Afbrænding skal ske i overensstemmelse med krav i anden lovgivning, herunder
brandbestemmelserne (BEK nr 1339 af 10/12/2014).
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