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Anvendelse af grill på altaner m.v. 

Grillsæsonen er nu godt i gang og det betyder, at der bl.a. over for Beredskabsstyrelsen stilles 
spørgsmål om, hvor det i henhold til gældende regler er tilladt at anvende griller. Pressen har 
også haft fokus på emnet, således har Jyllandsposten i maj haft 2 artikler om anvendelse af 
griller især på altaner, i carporte og lignende. 
 
Griller er omfattet af § 16, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 66 af 27. marts 1961 om brug af ild og 
lys m.v., som har følgende ordlyd: 
 
Uden brandmyndighedens tilladelse er det forbudt at anvende flyttelige og midlertidige ild-
steder i det fri i mindre afstand end: 
a) 15 m fra bygninger med letantændeligt tag, stakke og andre oplag af let antændelige stof-

fer, større oplag af træ, brændsel o. lign. samt oplag af brandfarlige væsker, flaskegas o. 
lign. og 

b) 5 m fra alle hårdttækte bygninger. 
 
Hårdttækte bygninger er bygninger med tag af tegl, eternit, blik, tagpap eller lignende ikke 
letantændelig tagdækning. Sådanne bygninger betegnes i dag bygninger med hårdt tag (sva-
rende til mindst klasse T tagdækning eller tagdækning klasse BROOF(t2) ). 
 
Beredskabsstyrelsen er blevet opmærksom på, at ovennævnte bestemmelse administreres for-
skelligt af de lokale brandmyndigheder. En række kommuner tillader således, at griller kan 
anvendes på altaner m.v., men det er ikke tilfældet alle steder. Beredskabsstyrelsen er af den 
opfattelse, at det rent sikkerhedsmæssigt vil være muligt at anvende griller på altaner, i car-
porte og lignende under særlige forudsætninger. 
 
I det følgende oplistes de forhold, som Beredskabsstyrelsen mener skal være opfyldt, for at de 
lokale brandmyndigheder kan tillade anvendelse af griller i nærheden af bygninger m.v. Lige-
ledes omtales anvendelse af de nye flytbare bålsteder - også betegnet mobile bålpladser eller 
bålgriller. Der er tale om kvadratiske eller cirkulære gryder af stål eller støbejern, der typisk 
anvendes til et mindre ”hyggebål” med brænde, men også kan anvendes som traditionel grill. 
 

 



Griller 

Griller skal altid placeres mindst 15 m fra bygninger med letantændeligt tag, stakke og andre 
oplag af let antændelige stoffer, større oplag af træ, brændsel og lignende samt oplag af 
brandfarlige væsker, flaskegas og lignende. 
 
Traditionelle griller, dvs. griller af begrænset størrelse, som bl.a. forhandles i supermarkeder 
og byggemarkeder, kan anvendes på altaner og tagterrasser m.v. tættere end 5 m fra andre 
bygningsdele i bygninger med hårdt tag og i carporte eller lignende former for vejrligsbeskyt-
telse med hårdt tag under følgende forudsætninger: 
 
1. Altanen/tagterrassen eller carporten/vejrligsbeskyttelsen skal have mindst én åben lang-

side. 
 
2. Grillen placeres på et ikke brændbart underlag og i passende afstand fra overflader og 

emner, der kan brænde. 
 
3. I griller til fast brændsel må kun anvendes trækul eller briketter. 
 
4. Til optænding skal anvendes elektrisk grilltænder, papir eller optændingsblokke og lig-

nende. Der må ikke anvendes optændingsvæske. 
 
5. Gasgriller skal placeres og anvendes efter producentens anvisning, og der skal anvendes 

gasflasker med en tilladelig fyldning på højst 11 kg. 
 
6. Sørg for at have vand til slukning i nærheden. 
 
7. Forlad ikke grillen før den er slukket. 
 
Traditionelle griller kan i øvrigt anvendes i det fri (i haver, på terrasser i terræn og lignende) 
tættere end 5 m fra bygninger med hårdt tag under de i 2 - 7 nævnte forudsætninger. Optæn-
dingsvæske (lampeolie) kan dog anvendes, såfremt grillen er placeret mindst 2 m fra overfla-
der og emner, der kan brænde. NB! Optændingsvæske må aldrig hældes på en grill, der 
har været tændt og stadig er varm. Benzin, sprit og lignende må aldrig anvendes som 
optændingsvæske. 
 
Større griller, dvs. griller som er beregnet til en større brugerkreds, må ikke anvendes på alta-
ner og tagterrasser eller i carporte og lignende former for vejrligsbeskyttelse og må ikke an-
vendes i det fri tættere end 5 m fra bygninger med hårdt tag. 
 
Boligselskaber, boligforeninger, grundejerforeninger m.v. kan have lokale vedtægter vedrø-
rende anvendelse af griller. Sådanne vedtægter skal naturligvis respekteres. 
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Flytbare bålsteder 

Flytbare bålsteder med et areal på højst 0,3 m², der anvendes som grill, dvs. med trækul eller 
briketter som brændsel, kan anvendes som beskrevet ovenfor. 
 
Flytbare bålsteder med et areal på højst 0,3 m², hvor der anvendes egentlig brænde og i en 
mængde på højst 50 l (0,05 m³), må ikke anvendes på altaner og tagterrasser eller i carporte 
og lignende former for vejrligsbeskyttelse, men skal placeres i det fri: 
 
1. 5 m fra alle bygninger med hårdt tag, bortset fra bygningsdele af mur eller beton, og 
 
2. 15 m fra bygninger med letantændeligt tag, stakke og andre oplag af let antændelige stof-

fer, større oplag af træ, brændsel og lignende samt oplag af brandfarlige væsker, flaskegas 
og lignende. 

 
Flytbare bålsteder, der er større end ovennævnte, er omfattet af bekendtgørelse nr. 900 af 7. 
december 1999 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding af halm, kvas, haveaffald og 
bål m.v. Sådanne større flytbare bålsteder, hvor der afbrændes en mængde på højst 200 l (0,2 
m³) skal, jf. § 7, stk. 2, placeres: 
 
1. 10 m fra alle bygninger med hårdt tag, 
 
2. 30 m fra bygninger med let antændeligt tag, stakke og andre oplag af let antændelige stof-

fer, større oplag af træ, plast og lignende, oplag af brandfarlige væsker, flaskegas og lig-
nende samt nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden brændbar vegetation, her-
under brændbare markafgrøder. 

 
Ved kraftig blæst fordobles disse afstande. Afbrænding af større mængder end 200 l (0,2 m³) 
kræver endnu større afstande til omgivelserne, jf. bekendtgørelsens § 7, stk. 3 og 4. 
 
Det skal bemærkes, at anvendelse af egentlig brænde - i modsætning til anvendelse af trækul 
og briketter - normalt vil være omfattet af miljøreglerne for bortskaffelse af affald og derfor 
kun vil være tilladt, såfremt kommunalbestyrelsen har givet tilladelse til afbrænding af have-
affald m.v. eller eventuelt blot afbrænding af bål. 

 

Med venlig hilsen 

 

Jan Petersen 
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