
 

SØKNAD OM ÅPEN BRENNING I MARKER KOMMUNE 

Større bål og bråtebrenning/brenning er søknadspliktig i henhold til Forskrift om brannforebygging § 

3. 

Kommunen må ha mottatt søknaden minimum 1 uke før avbrenning finner sted. Søknadsskjemaer 

mottatt senere enn dette, vil ikke bli behandlet uten egen avtale. 

Forutsetningen for å gi tillatelse er blant annet: 

• Brenningen må meldes inn til alarmsentral brann øst tlf 64913100 

• Avbrenning av bålet må skje på en slik måte at det ikke er noen risiko for omgivelsene. Vær 

og vindforhold må alltid vurderes - er dette forsvarlig? 

• Fylte vannbøtter eller annet godkjent slokkemiddel skal holdes i beredskap under 

avbrenning. 

• Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slukket 

• Tillatelsen omfatter ikke avbrenning av avfall, plastprodukter og lignende 

• Tillatelse fra berørte grunneiere/naboer må være innhentet 

• Det skal være en edruelig person som har ansvar for brenningen 

Dag, dato og klokkeslett 
for avbrenning 

 

Kommune / sted  

Søkers navn  

Søkers adresse  

Søknaden gjelder 
(beskrivelse av hva som 
skal brennes, omfang, 
stedsangivelse) 

 

Mobiltelefon  

e-post  

Andre kommentarer / 
merknader 

 

Undertegnede erklærer 
herved at 

Brenning vi skje på en forsvarlig måte slik at det ikke kan volde skade eller 
helseplager.  
Det skal kun benyttes brennbart materiale som ikke forurenser. 
Tilstrekkelig slokkeutstyr er tilgjengelig. 
Undertegnede er ansvarlig for brenningen. 
Undertegnede er kjent med brann og eksplosjonsvernloven som stiller krav til 
å vise forsiktighet. 

 

_____________________    ______________________ 

Dato og sted      Underskrift søker 

MERK! Ved melding i lokalpresse og radio om stor skogbrannfare i regionen, tilbaketrekkes gitte 

tillatelser. 

Dette skjemaet kan hentes på www-marker.kommune.no 

Utfylt skjema sendes Marker kommune, Pb.114, 1871 Ørje eller post@marker.kommune.no 
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