
 
 
 
 

Brandsikkerhed i sommerhusområder 
- Gode råd fra brandvæsenet 

 
 

I dette materiale vil vi give dig gode råd som reducerer risiko for brande, når du håndtere grill, bål, 
brændeovne og lignende i sommerhus-områder.  

 
  

Almindelig forsigtighed ved brug af åben ild: 
(Forsigtighedsbestemmelser) 
 

 Hold afstand – undgå ild i nærheden af tør vegetation/planter eller andet der kan brænde 
 

 Vær opmærksom på vindretning og vindstyrke 
 

 Vær opmærksom på børn og dyr 
 

 Vis hensyn – undgå, at røgen generer naboen og omgivelser 
 

 Hold ild og gløder under opsyn og tjek at alt er slukket, før du forlader stedet. 
 

 Husk at have vand i nærheden, så en lille brand hurtigt kan slukkes. 

 
Generelle regler ved brug af åben ild m.v. 
 
Ild kan komme ud af kontrol. Når det sker, er det ikke kun materielle værdier, der står på spil. 
Hvert år kommer mange mennesker til skade ved uforsigtig omgang med ild. Derfor skal du 
være forsigtig, når du har med ild og gløder at gøre. 
 
Kommunen kan fastsætte regler, der forbyder eller begrænser brug af ild i tørre perioder eller 
i særlige områder. Undersøg derfor, om der gælder forbud i din kommune, før du tænder 
bål eller benytter grill, ukrudtsbrænder el.lign. Grundejerforeninger og boligforeninger kan også 
fastsætte regler. Evt. forbud mod afbrænding annonceres på www.brandfare.dk 
 
Uforsvarlig omgang med ild, gløder, brandfarlige væsker m.v. kan straffes. Læs mere på: 
www.brs.dk/afbraending-vejledning 
 

http://www.brandfare.dk/
http://www.brandfare.dk/
http://www.brs.dk/afbraending-vejledning
http://www.brs.dk/afbraending-vejledning


 
Om grill: 
 

Du må kun grille udendørs – medmindre grillen er godkendt og CE-mærket til indendørs brug. 
Under overdækninger som altaner og carporte, der har mindst en åben langside, må 
du bruge en mindre grill, hvis den fungerer ved forbrænding af fast brændstof, dvs. trækul, 
træbriketter og lign.  
 

Du skal altid overholde de almindelige forsigtighedsbestemmelser, som du finder her i folderen. 
Grillen skal placeres stabilt, og en engangsgrill skal stå på et fast underlag, der tåler varme. 
Optænding sker mest sikkert med elektrisk grillstarter, optændingsblokke el.lign. Undgå 
optændingsvæske og hæld aldrig brandfarligvæske som benzin, sprit eller (bio)ethanol på en grill. 
Hvis du har en gasgrill, skal du anvende gasflasker med en tilladelig fyldning pa højst 11 kg 
eller en fast naturgasinstallation, og grillen må kun anvendes i telte eller pavilloner, nar mindst 
50 pct. af vægarealet er åbent. 

 
Om bål: 
 

Du må gerne afbrænde et hygge- eller lejrbål, hvis du anvender rent, tørt træ, træbriketter el.lign., 
der ikke er affald. Haveaffald ma som udgangspunkt kun afbrændes på et godkendt anlæg. 
Kommunen kan dog tillade afbrænding af haveaffald i perioden 1. december - 1. marts i landzone, 
Lige som afbrænding af haveaffald og rent, tørt træ, der er affald, normalt også er tilladt 
Sankthansaften. Tjek, hvad der gælder i din kommunes regulativ for husholdningsaffald. I hård 
vind (dvs. 10,8-13,8 m/sek.) eller højere vindhastigheder må du ikke tænde bål. Når du lovligt kan 
afbrænde bål, skal du altid overholde de almindelige forsigtighedsbestemmelser, som du finder 
her i folderen. Optænding af bål er mest sikkert, hvis du anvender papir, optændingsblokke el.lign. 
Hæld aldrig brandfarlig væske som benzin, sprit eller (bio) ethanol på et bål. 
 

Om ukrudtsbrændere: 
 

Ukrudtsbrændere skal være DG-godkendte og have et DG-mærke, når de forhandles i Danmark. 
Brug kun ukrudtsbrænderen, når planter og jord er fugtig. Pas på i tørre perioder, eller når det 
blæser meget. Hold god afstand til letantændeligt materiale, fx hække og bunker af tørre blade. 
Ukrudtet skal kun svitses kortvarigt, ikke brændes væk. Tjek efterfølgende for gløder 
– er der gløder, skal de slukkes. Gå aldrig fra en tændt ukrudtsbrænder. Stil den slukkede, varme 
ukrudtsbrænder på et underlag, der kan tåle varme, og afmonter gasflasken eller gasdåsen. 
 

Og sluttelig:  
 

Røgalarm redder liv! 
Brand & Redning MidtVest håber du i din sommerbolig har loftmonteret en eller flere virksomme 
røgalarmer, og at du hvert år når sommerboligen tages i brug, søger for funktionskontrol og evt. 
batteriskift.  


