Søknad om åpen brenning og
brenning av bål

Hvaler kommune
Kommunal Teknikk

Søknaden sendes til

Postadr.: Fredrikstad brann- og redningskorps,
PB 1405, 1602 Fredrikstad.
E-post: brann@fredrikstad.kommune.no

Lokal forskrift av Hvaler kommunestyre 10.05.2012 regulerer hva som kan brennes.
Søknadsskjemaet benyttes hvis det skal brennes i totalforbudsperioden 15. april til 15.
september.
Søker (ansvarlig for bålbrenningen)
Navn

Adresse

Postnr
Telefon privat

Telefon arbeid

Mobil

E-post

Svar på søknad sendes fortrinnsvis som e-post.

Opplysninger om brenningen
Eiendom

Gnr

Bnr

Fnr

Seksjonsnr

Beskrivelse av sted hvor brenningen skal foregå

Søknaden gjelder følgende brenning

□ St. Hansbål med rent trevirke.
□ Brenning av bråte, kvist og hogstavfall.
□ Brenning av gress og lyng til beiteforbedring og landskapsskjøtsel.
□ Brenning i forbindelse med brannundervisning/brannøvelser.
□ Annet _______________________________________________________________

Dato og tidsrom for brenning (søknaden må være brannvesenet i hende senest 1 uke før ønsket brenning)

Brenning i Hvaler nasjonalpark
Skal brenningen foregå i Hvaler Nasjonalpark

□ Ja

□ Nei

□ Vedlagt følger tillatelse fra Ytre Hvaler nasjonalparkstyre, Postboks 325. 1502 Moss.
epost: postmottak@fmos.no.
Tillatelse må innhentes før det sendes søknad til brannsjefen.
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Egenerklæring
Ansvarlig søker erklærer med sin underskrift at:

-

grunneiers tillatelse er innhentet
slokkevann/slokkeredskap tilpasset aktiviteten er tilgjengelig og virker
søker er tilgjengelig på mobiltelefon
ilden slokkes fullstendig før stedet forlates
søker er ansvarlig for eventuell skade som brenningen måtte forårsake
søker er kjent med bestemmelser i henhold til dette skjema inkludert kommentarer, og
lover og forskrifter for denne aktiviteten

Underskrift, ansvarlig søker
Sted og dato

Navn

Brannsjefens behandling av søknaden
Med hjemmel i lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets
redningsoppgaver § 5, forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 8 - 2 og lokal forskrift om åpen
brenning og brenning av avfall i småovner § 6 gir brannsjefen tillatelse til åpen brenning og brenning
av bål i henhold til opplysninger gitt i søknaden.

……………………………………………………………
Dato, signatur og stempel

Søknaden er avslått
Begrunnelse

Klageskjema følger vedlagt.

……………………………………………………………
Dato, signatur og stempel

Kommentarer til søknadsskjemaet
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Unntatte dager for brenning
Det gis ikke tillatelser til brenning på søn- og helligdager eller påskeaften.
Varsling om brenning
Før det skal brennes skal Alarmsentral Brann Øst, tlf. 69 20 17 00 og
vakthavende Hvaler, tlf.900 75 297 varsles.
Dette gjelder også for store bål og brenning på store flater i perioden 16. september til 14. april.
Pålagt stans av brenning
Brenning kan kreves stanset dersom det oppstår konflikt med hensyn til helseulemper og/eller
sikkerhet.
Kyst og nasjonalpark
Bålbrenning på bart fjell er forbudt. Dersom bålbrenning skal finne sted innenfor Hvaler
Nasjonalpark må det innhentes separat tillatelse fra Ytre Hvaler Nasjonalpark.
Sankthansbål
St. Hansbål tillates etter søknad til brannsjefen etter brannforskriftene. Også for St. Hansbål
gjelder regelen om bruk av kun rent trevirke. Brenning av St. Hansbål er betinget av at det er
knyttet opp mot St. Hansbål arrangement. Brenning av St. Hansbål som er blitt utsatt grunnet
værforbehold kan etter avtale med brannsjefen tillates brent i ettertid. Dersom den som brenner
burde forstå eller blir gjort oppmerksom på at noen blir sjenert av brenningen, skal brenningen
straks avsluttes.
Brenning av bråte, kvist og hogstavfall
Brenning av bråte, kvist og hogstavfall kan gjennomføres etter tillatelse fra brannsjefen. Brenning
skal være avsluttet før mørkets frembrudd. Kommunen kan forby brenning nær skoler,
barnehager, idrettsanlegg, helseinstitusjoner og tettbygde områder. Dersom den som brenner
burde forstå eller blir gjort oppmerksom på at noen blir sjenert av brenningen, skal brenningen
straks avsluttes. Brenning er et tiltak som bidrar til å holde flåttbestanden nede.
Brenning av gress og lyng som beiteforbedring og landskapsskjøtsel
Organisert brenning av gress og lyng kan etter tillatelse fra brannsjefen gjennomføres som tiltak
for å bedre beiteområder og som landskapsskjøtsel. Brenning skal være avsluttet før mørkets
frembrudd. Kommunen kan forby brenning nær skoler, barnehager, idrettsanlegg,
helseinstitusjoner og tettbygde områder. Dersom den som brenner burde forstå eller blir gjort
oppmerksom på at noen blir sjenert av brenningen, skal brenningen straks avsluttes.
Brenning i forbindelse med brannundervisning/brannøvelser
Nedbrenning av bygning i forbindelse med øvelser i regi av brannsjefen og sivilforsvaret. Bygning
skal være miljøsanert og øvelsen må dokumenteres. At bygningen skal være miljøsanert
innebærer at alt vesentlig av inventar og bygningsdeler, mv. som inneholder komponenter som
kan være til skade eller ulempe for miljøet skal være fjernet. Eksempler på dette er PCB-holdige
isolerglassvinduer, elektriske installasjoner, lysstoffrør, gulvbelegg i PVC mv. Det er en
forutsetning at det er gitt rivningstillatelse etter plan- og bygningsloven. Dersom det er behov for
gjennomføring av øvelser som omfatter brenning av andre objekter må det søkes om
dispensasjon.
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