
 

 

Nord-Aurdal Brannvesen 
 

Søknad om bålbrenning 

 

 

 

 

 

 

Søker 

og 

sted 

Fra (ansvarshavende): 

 

Adresse: 

 

Postnr: 

 

Poststed: 

Adresse / stedsangivelse for bålbrenningen: 

 

 

Dato: 

 

 

Kl: 

 

Telefonnr til ansvarshavende: 

Undertegnede erklærer herved at: 
1. Brenningen vil skje på en forsvarlig måte slik at det ikke kan volde skade 

2. Det skal kun benyttes rent trevirke til brenningen 

3. Slokkeutstyr som vannslange, vannbøtte, pulverapparat eller lignende er tilgjengelig 

4. Søker er ansvarlig for brenningen og eventuelle skader som brenningen måtte forårsake 

5. Søker er kjent med brann- og eksplosjonsvernloven § 5 som stiller krav om å utvise aktsomhet 

 

Underskrift ansvarshavende: 

 

 

Vilkår for godkjennelse av søknad om bålbrenning:  
1. Det forutsettes at grunneierens samtykke til bålbrenning foreligger 

2. Det skal være en edruelig person som har ansvar for brenningen 

3. Den ansvarlige må ha telefon tilgjengelig. Dette telefonnummeret skal oppgis i søknaden 

4. Det gis ikke tillatelse til brenning av bygningsmaterialer og avfallsprodukter 

5. Det er ikke tillatt å brenne plast, olje- og petroleumsprodukter eller kjemikalier 

6. Det skal være tilstrekkelig med slokkeutstyr i nærheten 

7. Brenningen må ikke påføre naturen skade 

8. Brenningen må utføres på en forsvarlig måte og ikke volde ubehag for naboer eller andre personer 

9. Vær og vindforhold må vurderes før brenningen tar til 

10. Det må sørges for nødvendig etterslokking - og bålet må uansett slokkes før det blir mørkt 

11. Brannvesenet kan til enhver tid trekke tilbake tillatelsen 

12. Brenningen foregår på eget ansvar 

 

Under forutsetning av at vilkårene blir fulgt godkjennes søknaden 

 

Nord-Aurdal Brannvesen 
 

Søknadskjemaet sendes til Brannvesen@nord-aurdal.kommune.no  

Brannvesenet sender kopi til 110-Alarmsentral Brann Innlandet  

mailto:Brannvesen@nord-aurdal.kommune.no


Nord-Aurdal Brannvesen 

 

Bålbrenning i- eller i nærheten av skog og mark i Nord-Aurdal kommune.  

All bålbrenning i- eller i nærheten av skog og mark er forbudt uten brannsjefens tillatelse i tiden 15. 

april til 15. september, jf forskrift om brannforebygging §3 samt brann og eksplosjonsvernlovens § 5 

om den enkeltes plikt til å forebygge og begrense skadevirkningene ved brann, eksplosjon og annen 

ulykke. 

§ 3 Generelle krav til aktsomhet.  

Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann. 

Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller 

på en slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket. 

Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og 

annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Kommunestyret selv kan gjennom lokal forskrift fravike 

dette forbudet dersom lokale forhold tilsier det. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det 

åpenbart ikke kan medføre brann. 

Hvis brannfaren er spesielt stor utover tidsrommet nevnt i tredje ledd, kan kommunen innføre forbud 

mot å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs i bestemte områder. Forbudet kan 

vedtas som forskrift uten forhåndsvarsling og kunngjøring etter forvaltningsloven §§ 37 andre ledd og 

38 første ledd bokstav c). Kommunen skal sørge for å gjøre forbudet alminnelig kjent på stedet det 

gjelder. 

Retningslinjer ved bålbrenning:  

1. Grunneieres samtykke til tenning av bål forutsettes å foreligge.  

2. Det skal være en voksen person (ansvarshavende som er oppført på søknaden) tilstede som er 

ansvarlig for bålbrenningen og slokking av dette.  

3. Kaffe-/pølsebål og andre mindre turbål (også engangsgriller) er tillatt hvor dette ikke kan føre 

til brann. Slike steder kan være ved vann eller hvor det er spesielt tilrettelagte plasser for bål 

eller grill.  

4. Større bål og bråtebrenning er meldingspliktig i henhold til forskrift om brannforebygging § 3.  

5. Større bål i tettbygd strøk og brenning av bygningsavfall er ulovlig i henhold til 

forurensingsloven. Forbudet gjelder også for Sankthansbål.  

6. Skal du brenne bål i naturen, tenk over hvor du plasserer bålet i forhold til nærliggende 

brennbart materiale, vindretning og vindstyrke.  

7. Unngå å brenne materiale som gir gnister (papir, bartre, lyng og lignende) med fare for 

brannspredning over store avstander.  

8. Det skal føres oppsyn med bålet så lenge dette er tent.  

Slokking  

1. Etter bålbrenning skal bålet slokkes med store menger vann eller annet egnet slokkemiddel.  

2. Forlat aldri bålet før du er helt sikker på at det er skikkelig slokket.  

Uforsiktig omgang med bar ild, slik som blant annet bålbrenning og grilling, er en av de hyppigste 

årsakene til skogbrann. På nettsida til Meteorologisk institutt kan du sjekke skogbrannfaren der du bor.  

Brenning av større bål  

Ved brenning av større bål i forbindelse med arrangementer og i forbindelse med Sankthans feiring 

kreves det tillatelse fra brannsjefen. 



Nord-Aurdal Brannvesen 

Vilkår for brenning er:  

• Tillatelser gis kun under forutsetning av at grunneiers tillatelse foreligger.  

• Brenning skal foregå på et velegnet sted, i åpent terreng utenfor tettbebyggelse.  

• En voksen person skal ha ansvaret for brenningen, og være kontaktperson mot myndighetene. 

Ansvarlig person skal stå oppført på tillatelsen.  

• Det skal kun brennes rent trevirke, og i begrenset mengde. Impregnerte materialer, tjærepapp, 

gummi, plast og lignende er ikke tillatt.  

• Unødig store bål godtas heller ikke.  

• Brannvesenet forbeholder seg retten til å besiktige brennplass og ferdig oppsatt bål 

angjeldende dag. (Tillatelsen skal da foreligge).  

• Vannfylt slange eller annet tilstrekkelig slokkemiddel skal forefinnes, klart til bruk.  

• Bålet skal være slukket ved arrangementets slutt.  

Ved ekstrem tørke på gjeldene tidspunkt kan brannvesenet nedlegge totalforbud mot bålbrenning.  

Utrykninger til arrangementer med bål og St. Hans bål som det ikke er gitt tillatelser til, kan medføre 

politianmeldelse, jfr. Lov om vern mot brann eksplosjon m.v. § 42. 

 

Noen råd for bygging og brenning av St. Hans bål  

• Området skal være ryddig og bålet skal ha god avstand til bygninger, vegetasjon og annet 

brennbart materiale.  

• Bålet bør ikke bygges for stort. Kast heller på mer ved etter hvert.  

• Sørg for at barn holder god avstand til bålet. Kle dem i naturstoffer som bomull og ull. 

Kunstoffer er lett antennelige og kan smelte under sterk varme.  

• Sørg for at bålet bygges av rene treprodukter. Impregnerte materialer avgir giftige gasser ved 

brann. Det samme gjelder skumgummimadrasser, gamle sofaer, bildekk etc.  

• Ta hensyn til naboer! Røyken virker irriterende på slimhinner i øyne og luftveier, og 

representerer et helse - og trivselsmessig problem for de som eksponeres.  

• Før bålet tennes skal det finnes rikelig med vann tilgjengelig – helst vannfylt slange – i tilfelle 

flammene skulle bli større enn forventet og til slokking.  

• Er bålet høyt, bør det antennes på midten. På den måten unngår du for store flammer og sterk 

varmeutvikling.  

• Store bål avgir sterk strålevarme og er dermed ikke egnet til å grille på. Ha gjerne en grill ved 

siden av, eller lag et mindre bål i tillegg til hovedbålet.  

• Aske og glør som ikke er slokket skikkelig kan fly av gårde med vinden og antenne hus og 

skog. Forlat derfor aldri bål som ikke er 100 prosent slokket. 

 

For Sankthansbål er det viktig å påpeke at det ikke er tillatt å brenne søppel, bygningsavfall, 

plast og oljeprodukter o.l.. Det er heller ikke ønskelig at det er mengder med greiner fra 

nåletrær. Dette gjelder selv om det ikke foreligger nevneverdig fare for spredning av brann i 

forhold til annen bygning, brennbart opplag, gressbrann e.l. Forbudet er hjemlet i 

Forurensningslovens §§ 7,28 og 32 

 

Mvh 

 

Nord-Aurdal Brannvesen 


