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SØKNADSSKJEMA FOR 
TILLATELSE TIL BRENNING AV ST.HANSBÅL ELLER LIGNENDE 

 
1.  Søkers / ansvarshavendes navn og adresse: 

      
 

2.  Mobil: 
 
      

Telefon arbeid: 
 
      

Telefon privat: 
 
      

E-post: 
 
      
 
Svar på søknad gis på e-post senest tre 
dager før brenningen finner sted 

3.  Stedsangivelse for brenning av bål (legg ved kart):  

 
      
 
(Brenning skal normalt skje i tidsrommet 07:00 til 23:00) 

Dato for brenning: 
 
      

4.  Vilkår for brenning er som følger: 

 Det forutsettes at grunneierens samtykke til bålbrenning foreligger 

 Det skal være en edruelig person som har ansvar for brenningen 

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

 Det gis ikke tillatelse til brenning av bygningsmaterialer og avfallsprodukter 

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

 Det skal være tilstrekkelig med slokkeutstyr i nærheten 

 Brenningen må ikke påføre naturen skade 

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

 Vær og vindforhold må vurderes før brenningen tar til 

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

 Brannvesenet kan til enhver tid trekke tilbake tillatelsen 

 Brenningen foregår på eget ansvar 
 

5.  Undertegnede erklærer herved at: 

 Brenningen vil skje på en forsvarlig måte slik at det ikke kan volde skade 

 Det skal kun benyttes rent trevirke til brenningen 

 Slokkeutstyr som vannslange, vannbøtte, pulverapparat eller lignende er tilgjengelig 

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

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

 
Dato:              Ansvarshavendes underskrift …………………....………….............…. 
 

6.  Fylles ut av brannvesenet: 
Med hjemmel i lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver § 5 og forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 8 - 2 
gir brannsjefen tillatelse til brenning av bål i henhold til opplysninger gitt i meldingen. 
 
 
Dato:               Stempel og signatur……………………………...............................…. 
 

      Melding er sendt 110-Innlandet 
 

TILLATELSEN ER IKKE GYLDIG UTEN BRANNVESENETS UNDERSKRIFT OG STEMPEL 
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