Retningslinjer for bål og grilling i Orkdal kommune og
Skaun kommune
Iht. § 8-2 i ”Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn” er det forbudt å gjøre opp ild
eller behandle ting som representerer en brannfare utendørs under slike forhold eller på slik
måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokt. Det er
i tidsrommet 15. april – 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av
skogsmark uten tillatelse fra kommunen.
Det vises ellers til ”FOR 1996-03-12 nr 328: Forskrift mot brenning av halm og bråte, Orkdal
kommune, Sør-Trøndelag” samt ”Kommunale vedtekter mot brenning av halm, gras og
haveavfall i Skaun”.
Søknadspliktig:
I forbindelse med bålbrenning, som del av tur- og friluftsliv, i perioden 15. april – 15.
september, gir brannvesenet tillatelse til å tenne små bål i nærheten av vannkant m.v. Søknad
om bålbrenning i ovennevnte tidsrom sendes til Orkdal kommune v/brann- og
redningstjenesten, postboks 83, 7301 Orkanger. E-post: postmottak@orkdal.kommune.no
Det forutsettes at skogbrannfaren vurderes som generelt liten. Tillatelse gis bare en eller to
dager før planlagt tur skal gjennomføres. Det innskjerpes at bålet skal slokkes omhyggelig før
stedet forlates.

Ikke søknadspliktig:
Primus, propanapparat, grill på bein eller oppbygd på fundament av stein, og faste grill
og bålplasser, kan benyttes hele året. Forutsetningen er at det utvises forsiktighet, og at
bål/grill slokkes når man forlater stedet.
All bruk av åpen ild er forbudt i tidsrommet 15. april - 15. september. Respekter forbudet og
bruk et permanent ildsted. Alle permanente ildsteder skal være godkjent av Brann- og
redningsetaten.
St. Hans bål og pinsebål
Som nevnt over er det fra 15. april – 15. september generelt bålforbud i Norge. I
forbindelse med pinse og St. Hans feiring gis det imidlertid anledning til å brenne bål i
Orkdal kommune og Skaun kommune – uten søknad – etter følgende retningslinjer:
 All bålbrenning skjer på eget ansvar
 Grunneiers tillatelse skal innhentes
 En voksen person skal være tilstede ved bålbrenningen.
 Området skal være ryddig og bålet skal ha god avstand til bygninger, vegetasjon og
annet brennbart materiale.
 Bålet skal bygges av rene treprodukter. Det er forbudt å brenne avfall!
 Den ansvarshavende skal sørge for at bålet holdes under kontroll, og at det slokkes
forsvarlig med rikelige mengder vann. Finnes ikke vann på stedet må dette tas med.
 I tørkeperioder og ved sterk vind vil forbud vurderes. Den ansvarlige plikter å
undersøke dette før opptenning.

Retningslinjer for fast bålplass og fast grillsted
Retningslinjene gjelder for alle som ønsker å etablere fast bålplass eller fast grillsted.
 Grunneiers tillatelse til opprettelse og bruk av fast bålplassen eller grillstedet må
kunne dokumenteres.
 Bålplassen må etableres på fast ubrennbart underlag som for eksempel fjell eller grus.
Ved plassering i annet terreng må eventuelle humuslag og røtter (spredekanaler)
fjernes i et område på ca. 3 meter i diameter. Bålplassen påføres et tilstrekkelig lag
med grus.
 Ved bygging av fast bålplass eller grillsted må kun ubrennbart bygningsmateriale
benyttes.
 Et grillsted kan etableres ved å benytte, for eksempel, en kumring. En rist kan da
legges oppå. Plassering må også her være på ubrennbart underlag. Støp gjerne bunn
med avløp og legg grus innvendig og utvendig.
 Branninstruks og ordensregler for bruk av fast bålplass og fast grillsted skal utarbeides
og synliggjøres i umiddelbar nærhet. Bruk av fast bålplass eller fast grillsted skal ikke
medføre fare for spredning av brann. Alt brennbart materiale og vegetasjon i
umiddelbar nærhet fjernes.
 Det kan kun benyttes rent trevirke, ved eller kull til bålet eller grillstedet.
 Ved bruk av bålplassen må det finnes muligheter for slokking. For eksempel sisterne
for oppsamling av regnvann, myr med torvmose, sand, slokkeapparat eller lignende.
 Det skal være en myndig person tilstede ved bruk og denne er ansvarlig for
sikkerheten. Den ansvarlige kan ikke forlate stedet før ilden er slokket.
 Ved sterk vind og ved stor skogbrannfare kan ikke bålplassen benyttes.
Kontakt brannvesenet ved usikre forhold.

Retningslinjer for lavvo med ildsted
Retningslinjene gjelder for barnehager, skolefritidsordninger, grunnskolen og institusjoner
innen helse- og omsorg. Anbefales også for andre brukere. Retningslinjene skal etterfølges
hvis ikke produsentens spesifikasjoner beskriver noe annet.
Raiene:
Raiene eller stengene til lavvoen varierer i antall og type materiale. Rør i stål, aluminium eller
tre finnes. Raiene i tre lages av bjørk eller gran. Ildsted kan ikke benyttes i en-stangs lavvo.
Raier av plast kan heller ikke benyttes i lavvo med ildsted. Der raiene samles i toppen kalles
krona.
Duken:
Duk med minimum 50 % bomull med en gram vekt fra 200 g/m² eller mer, anbefales for
lavvoer med ildsted. Bomull er tungt brennbart og hvis det antennes vil det brenne langsomt.
Porøs duk som trekker luft anbefales. Duken kjøles og det tilføres luft til forbrenningen i
ildstedet.
Ildsted:
Ildstedet skal normalt være plassert i midten. Flere typer ildsted kan benyttes. I alle tilfellene
er det viktig med tilstrekkelig ventilasjon til forbrenningen, for bål og andre åpne ildsteder,
lavvobrenner eller lukket ildsted. Lavvobrenner anbefales. Åpent ildsted som bål kan også
benyttes. Bålplassen skal ha fast ubrennbart underlag. Lukkede ildsteder med kort røykrør på

ca en meter er å foretrekke fremfor å føre røykrøret gjennom krona eller duken. Det må være
tilstrekkelig avstand fra røykrør til brennbart materiale.
Beredskap:
Beredskap ved ildsted i lavvo kan være reinskinn som benyttes som brannteppe. Det er også
mulig å fukte et pledd i vann som så legges i vanntett sekk og lukkes. Om vinteren kan det
tilsettes frostvæske. Dette er tilstrekkelig beredskap hele året. Et par hansker som kan benyttes
på varme flater til å bære ildstedet ut av lavvoen ved behov kan være fornuftig. Et 6 kilo ABC
pulverapparat vil også være tilstrekkelig beredskap.
Det skal være en voksen ansvarlig person ved bruk av ildsted i lavvo, samt en plan for
varsling ved uønsket hendelse. For eksempel at ansvarlig person har tilgjengelighet til
radio eller telefon for varsling ved behov for brannvesen, lege, ambulanse eller politi.

