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Regler for opbevaring af halm i det fri
Opbevaring af halm styres af tre forskellige regelsæt afhængig af, hvor stor en mængde der opbevares, og
om halmen lagres indendørs eller udendørs:
3

•

Oplag i det fri på mere end 1.000 m reguleres i “Tekniske forskrifter visse brandfarlige oplag m.v.” af
1. februar 1990 med ændring af 17. juni 1998.

•

Oplag i det fri på indtil 1.000 m reguleres af Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 66 af 1961 om brug af
åben ild og lys m.v.

•

Oplag i egentlige halmlader reguleres via “Bygningsreglementet”. Staklader og stakhjelme følger reglerne
for oplag i det fri.

3

3

Halmoplag i det fri på over 1.000 m (ca. 270 bigballer)
3

Der må højst være 5.000 m i én stak. Dette svarer til ca. 1.350 bigballer. Til gengæld er der ikke nogen maksimumhøjde for stakkene. Man skal dog tænke på de sikkerhedsmæssige forhold, hvis man stabler i flere
lag.
Stakken skal placeres mindst 100 meter fra naboskel samt vej- og stimidte. Endvidere skal afstanden til en
bygning være mindst 100 meter + afstandskravet fra bygningen til naboskel, se tegningen på bagsiden.
Afstandsreglerne til offentlig vej kan give problemer, da det jo ofte hensigtsmæssigt at sætte stakke ved asfalteret vej. Ligeledes kan det i nogle situationer være problematisk at opfylde 100 meter til naboskel. Den
enkelte kommune (Brandtilsynet) har mulighed for at dispensere fra dette ved at stille alternative krav. Det
kan f.eks. være en tidsbegrænset naboerklæring som alternativ til afstandskravet på 100 meter til naboskel
samt offentlig vej og sti. Kommunen kan ligeledes stille alternative krav, der gør det muligt at placere en lang,
3
indpakket “pølse” på mere end 1.000 m nærmere end 100 meter til offentlig vej.
Som reglerne er udformet nu, skal man søge om tilladelse til at etablere halmopbevaring i det fri, når oplaget
3
er på mere end 1.000 m . Ikke mange er opmærksomme på dette, men man må faktisk ikke etablere
oplaget, før kommunen har givet tilladelse. I pjecen om halmopbevaring (se under yderligere oplysninger)
findes et standardskema, der kan anvendes ved ansøgning om tilladelse.
Halmoplag på indtil 1.000 m
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Halmstakke under 1.000 m skal ligge mindst 7,5 meter fra naboskel samt offentlig vej- og stimidte.
Endvidere skal afstanden til en bygning være mindst 100 meter + afstandskravet fra bygningen til naboskel,
se tegningen på bagsiden.
Afstand mellem stakke
3

Der er ingen afstandskrav mellem to eller flere stakke, hvis de tilsammen er mindre end 5.000 m . Hvis to
3
eller flere stakke på under 1.000 m ligger ved offentlig vej, skal der dog være mindst 15 meter mellem dem.
3

3

Hvis en stak er 5.000 m , skal der være mindst 107,5 meter til en stak mindre end 1.000 m og mindst 200
3
meter til en stak større end 1.000 m , se tegningen på bagsiden.

Staklader og stakhjelme (bygninger med tag, men uden vægge) betragtes i dag som oplag i det fri. Hvis en
staklade derfor er opført efter 1. august 1997, skal den overholde samme afstandskrav som fritliggende
stakke. Staklader opført før denne dato skal blot overholde bygningsreglementets afstandskrav.
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Store stakke: 102,5 m gælder for bygninger med klasse 1-beklædning. For bygninger med beklædning
ringere end klasse 1 er afstandskravet 105 m, og for bygninger med stråtag er kravet 110 m.

*

Små stakke: 10 m gælder for bygninger med klasse 1-beklædning. For bygninger med beklædning ringere
end klasse 1 er afstandskravet 12,5 m, og for bygninger med stråtag er kravet 17,5 m.

Yderligere oplysninger
“HALMSTAKKE”. Pjece udgivet af Forlaget Forsikring. Kan gratis rekvireres hos forlaget, tlf. 3313 7555, lokal
312, eller hos Landbrugets Rådgivningscenter, tlf. 8740 5000.
“Love og bestemmelser for landbrugsbyggeri”, 9. udgave, januar 1999. Landbrugets Rådgivningscenter.
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