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VEDRØRENDE DE NYE REGLER FOR OPLAG AF HALM
Foranlediget af en henvendelse fra Dansk Landbrug vedrørende de nye afstandskrav for oplag af halm,
skal Forsvarsministeriet hermed fremsende en uddybning af, hvorledes de nye halmregler af 9. juni 2007 for så vidt angår de mindre oplag af halm – skal forstås.
For så vidt angår overgangsbestemmelsen i ændringsforskriftens § 2, er den udformet i overensstemmelse med sædvanlig praksis og skal forstås således, at oplag, der er etableret før den 9. juni 2007 forsat
kan anvendes under overholdelse af de bestemmelser, herunder den praksisdannende fortolkning, der var
gældende før den 9. juni 2007. De tilfælde, hvor landbruget fortsætter med at lægge halm op i et eksisterende halmoplag er som udgangspunkt omfattet heraf, da der er tale om eksisterende oplag. Landbruget
er derimod ikke omfattet af overgangsbestemmelsen, hvis det eksisterende oplag udvides væsentligt,
hvilket f.eks. vil være tilfældet, hvis oplagsmængden øges fra 150 m3 til 300 m3, dvs. hvor udvidelsen
bevirker, at man i henhold til de nye regler bevæger sig fra et kravniveau til et andet og dermed skal iagttage skærpede afstandskrav.
Herudover er det også efter de nye regler muligt at anbringe halmoplagene tættere på bygningen end de
50 m. Dette kan ske ved at opdele oplagene i størrelser på maksimalt 200 m3 med en indbyrdes afstand
på 20 m mellem halmoplagene. Afstanden mellem halmoplagene og bygningen vil da kunne nedbringes til
12,5 m - 20 m alt afhængig af bygningens tag og overflader.
Desuden kan kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) tillade, at oplaget anbringes tættere på en
bygning på egen grund under forudsætning af, at de i tekniske forskrifter (reglerne om oplag af halm) indeholdte hensyn tilgodeses i mindst samme omfang som ved anvendelse af de tekniske forskrifter. Det
bemærkes, at kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) i hvert enkelt tilfælde skal foretage en konkret
vurdering om muligheden for det såkaldte ”teknisk bytte”.
Måtte der være enkelte landmænd, som i henhold til ovenstående stadig ikke kan opfylde de pågældende
afstandskrav, må disse søge om individuel dispensation på eksplicitte vilkår herfor.

Hvis der måtte opstå yderligere principielle eller tekniske spørgsmål vedrørende de nye halmregler, kan
henvendelse herom rettes til Beredskabsstyrelsen.
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