Dette må due vitee ør due eennnne åå缥
Bå缥å ennnnitnng og g it缥缥itnng e hygge缥itg åådue på ee og it egenn hage. He se due hvo og nnå due kann g it缥缥e
og å ennnne åå缥, og hvit缥ke øo ho缥dus eg缥e due år ea.
Hva e genne e缥e åå缥øo åedu?
I Norge må alle vise aktsomhet og opptre på en slik måte at brann ikke oppstår. Dete ggelder alle,
hele tden og over alt.
I tllegg har vi et generelt bålforbdd fra v5. april tl v5. september hvor det er forbddt å tenne opp bål
og grill i, eller i nærheten av, skog og annen dtmark. Brannvesenet kan likevel gi tllatelse tl å tenne
bål, hvis dd søker om dete. Sgekk alltd hvilke regler som ggelder for din kommdne før dd tenner bål.
Stranden vil ofest regnes som dtmark og vil da være omfatet av det generelle bålforbddet. Hvis man
likevel ønsker å tenne bål eller grille, må man søke om tllatelse fra kommdnen.
Selv om det er generelt bålforbdd har dd lov tl å tenne bål der det er opplagt at det ikke kan starte
en brann. Det skal svært mye nedbør tl for at det opplagt ikke kan føre tl brann.
Ved overtredelse av aktsomhetsplikten eller det generelle bålforbddet kan man strafes med bot eller
fengsel.
Kann jeg g it缥缥e it egenn hage?
Hvis man skal grille på områder som er langt dnna skog og dtmark, for eksempel i hager eller på
tlretelagte grillo og bålplasser i parker, ggelder den alminnelige aktsomhetsplikten. Dete innebærer
at dd må være forsiktg, ansvarsfdll og bålet må være fdllstendig slokket før dd forlater stedet.
Hvis dd brdker engangsgrill, må dd hdske å vdrdere brannfaren mot dnderlaget. Under engangsgrillen
blir det varmt og dnderlaget kan fort ta fyr eller bli skadet av varmen. Set aldri grillen direkte på
bakken.
E duee 缥ov medu åå缥 på sannkehanns?
Dd må søke brannvesenet i din kommdne om å få tllatelse tl å tenne opp sankthansbål.
Brannvesenet vil i sin vdrdering blant annet se på hvor det søkes om å få tenne bål, brannfaren og
værforholdene. Brannvesenet kan sete betngelser for tllatelsen. Den som søker om å få tenne bål
må selvfølgelig også ha avklart med grdnneier at det kan tennes bål.
Titps ti缥 e ygg åå缥å ennnnitnngg
o Ta hensyn tl skogbrannfare og vindforhold.
o Det er alltd den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten.
o Det bør være en voksen, edrd person som er ansvarlig for bålet.
o Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasgon.
o Det er ikke lov å brenne bål på svaberg.
o Bålet må ikke være større enn at dd har kontroll på det og kan slokke ved behov.
o Ha egnede slokkemidler let tlggengelig.
o Det er forbddt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel.
o Når dd forlater bålplassen skal bålet være helt slokket.
På skogbrannindeksen tl yr.no kan dd se om det er fare for skogbrann der dd bor.

