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                                Sankthansbål. 

Privatpersoner skal altid have tilladelse fra Grundejeren til at tænde bål, d.v.s at hvis der laves bål 
på fællesarealer i Grundejerforeningen skal der indhentes tilladelse fra bestyrelsen først. 
 
Man må altid lave et Sankthansbål i egen have. 
     
Der er ingen begrænsninger på, hvor stort et bål må være, men det skal være placeret i forsvarlig 
Afstand fra brændbare effekter. Det betyder i praksis, at bålet skal stå mindst: 
 
•30 meter fra huse med hårdt tag 
 
•200 meter fra huse med stråtag 
 
•60 meter fra marker 
 
•200 meter fra nåletræsbevoksning og plantager. 
 
 •200 meter fra firmaer og fabrikker med letantændeligt materiale. 
 
Røgen fra bålet må ikke være til ulempe for omgivelserne. Tænk også over, om vindretningen kan 
give røgproblemer for trafikken. 
 
Det er ikke nødvendigt at søge tilladelse fra brandvæsenet, men er du i tvivl, kan du få råd fra det 
kommunale beredskab i forhold til bålets placering. 
 
Af miljømæssige årsager er det ikke lovligt at bruge affald til bålet. Det må udelukkende bygges op 
af rent træ og grenafklip. Trykimprægneret og malet træ er ikke egnet som brænde. 
 
Inden bålpladsen forlades, er det vigtigt at sikre sig, at bålet er brændt helt ud. Bålet kan for en 
sikkerheds skyl slukkes helt med vand. 
 
 Husk aldrig dække en bålplads til med sand. Det holder på varmen og kan give slemme 
forbrændinger, hvis nogen træder på det – selv dagen efter. 
 

 

Byg et sikkert bål 

    Beredskabsstyrelsen har nogle nyttige råd til, hvordan du bygger det mest sikre bål: 
    Du skal have lov af ejeren til at bruge arealet, hvor bålet skal placeres. 
    Brug kun rent træ. 
    Anvend aldrig trykimprægneret, malet træ eller andet affald. 
    Du skal sikre dig, at der ikke er dyr, der har taget ophold i dit bål. Flyt derfor gerne brændebunken på afbrændingsdagen. 
    Vær omhyggelig med opbygningen, så bunken ikke risikerer at vælte, mens den brænder. 

 

Det gode bål. 

    Hvis du selv står for at bygge sankthansbålet, har Beredskabsstyrelsen en række råd til, hvordan du opnår det bedste bål:     

    Sørg for, at alt materialet til bålet er så tørt som muligt. Vådt træ brænder dårligere, da fugten i træet skal fordampe før det     
    antænder. 
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Kernen i bålet kan opbygges af en stak sammenkrøllet avispapir, tørt kvas og grene. Lav en opbygning, hvor mindre grene eller 

flækkede træstykker ligger, så de dækker over bålets kerne. 

Brug små og tørre træstykker til bålet, da der skal gå ild i det øvrige brænde via de mindre stykker træ, inden hele kernen 

brænder ud! 

Optænding af bål 

Tænd aldrig bålet, hvis det blæser kraftigt. 
Brug aldrig benzin, sprit eller lignende ved optænding. 
Anvend en lang fakkel for at nå ind til kernen i bålet. Hvis kvaset ikke er tørt, kan du eventuelt supplere med en egnet 

tændvæske. 
Sørg for, at bålet er helt slukket, når du forlader det. 

 

 


