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Med de kolde måneder foran os, og stigende behov for at opvarme boli-

gen, mærker beredskabet allerede nu de første tegn på, at det kan blive 

en periode med kreative – og ikke altid sikre – løsninger på opvarmning, 

fordi forsyningssvigt og høje energipriser presser mange mennesker. 

Vi er desværre allerede begyndt at køre til uheldige hændelser, der er op-

stået, fordi kreativiteten hos folk er gået lige lovligt vidt i forhold til 

brandsikkerheden. 

Ting, der ikke hører til i en brændeovn, er med til at skabe brandfare, 

fordi forbrændingen ikke kan styres på samme måde som med rent, tørt 

træ. Det er heller ikke en god idé at tage terrassevarmeren eller kulgrillen 

med sig indenfor, for det er der store risici ved. 

I håb om, at folk på trods af situationen med høje energipriser og mangel 

på normalt brændsel, vil huske at passe på sig selv, har Danske Bered-

skaber en række råd til alle: 

• Brug kun tørt og rent træ i brændeovnen 

Fugtigt eller malet/imprægneret træ skaber urene forbrændinger 

 

• Benyt ikke udendørs varmekilder indenfor 

Terrassevarmer, gasgrill, kulgrill, engangsgrill, bål osv. hører kun til 

udenfor 

 

• Stil din varmekilde i sikker afstand til gardiner, møbler mv. 

Gnister og varmespredning fra fx varmeblæsere, el-radiatorer, varme-

kanoner, gasvarmeovne osv. kan få fat i letantændeligt materiale 

 

• Følg altid brugsvejledningen for din varmekilde og brug kun 

godkendte varmekilder 

Pejs, brændeovn, el-radiator, pillefyr, gasradiator, biopejs osv. skal 

bruges rigtigt, inkl. evt. aftræk, spjæld og skorsten 

 

• Pas på med levende lys og åben ild – husk at slukke, når du går 

Åben ild skal altid være under opsyn 

 

Danske Beredskaber har i korthed én sammenfatning af situationen, som 

vi håber alle vil huske: 

Hold hovedet koldt, når du skal have varmen.  

Dato: 28-09-2022 
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Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til 

 

Ole Gregersen 

Sekretariatschef 

Direkte telefon: 45 20 11 23 

  

 


