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10 BRANDSIKRE RÅD TIL BÅLFADET
1. Tænd ikke bålfadet i tørre omgivelser eller stærk blæst.
2. Hold afstand: mindst 5 meter fra bygninger, 15 meter fra bygninger med letantændeligt tag, f.eks. stråtag,
og 15 meter fra brandfarlige og letantændelige stoffer.
3. Brug kun tørt kvalitetsbrænde i bålfadet.
4. Pas på strålevarmen. Fyld ikke for meget brænde på, hellere lidt ad gangen.
5. Fyld ikke for store brændestykker på. De kan falde ud over kanten og antænde omgivelserne.
6. Bålfadet kan afgive brandfarlig opvarmning til underlaget. Vand eventuelt området, før du tænder op.
7. Brug aldrig brandfarlige væsker til optænding. Brug i stedet optændingsblokke.
8. Hold opsyn med børn.
9. Hav altid vand i en vandkande eller vandslange i nærheden til slukning.
10. Forlad ikke bålstedet, før det er slukket.
Kilde: Instruktør Allan Runager, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.

Regler for brug af bålfade
Brugen af bålfade er omfattet af Bekendtgørelse om brandforanstaltninger ved afbrænding af halm, kvas,
haveaffald og bål m.v. Den fastsætter, at enhver afbrænding i det fri skal foregå på en sådan måde, at risikoen
for, at ilden breder sig, at personskade finder sted, og at store værdier ødelægges, formindskes mest muligt.
Desuden skal man sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder.
Afbrændingen må ikke ved røg eller på anden måde være til væsentlig ulempe for omgivelserne.
Afbrænding må ikke finde sted i stærk blæst. Hvis vinden under afbrændingen forandrer retning eller øges i
styrke, så der kan opstå brandfare eller fare for væsentlig ulempe for omgivelserne, skal afbrændingen straks
afbrydes.
Kommunalbestyrelsen kan for et nærmere afgrænset område forbyde eller fastsætte nærmere vilkår for
afbrænding i det fri i en nærmere angivet periode, f.eks. på grund af tørke. Reglerne stammer fra 1999, da
brugen af bålfade ikke var udbredt. Reglerne er i øjeblikket under revision, oplyser Beredskabsstyrelsen.
Er man generet af røg fra andres bål, bør man i første omgang klage til de ansvarlige for bålet. Måske er de
slet ikke klar over, at afbrændingen generer andre. Ellers er det kommunen, som tager sig af klager over røg.

