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Aktuelle tema

• Innledning

• Gyllevogner og brannberedskap….avtaler? 

• Skogforvaltning og skogrydding

• Open brenning (bråtebrenning, mv) Lokale forskrifter

• Brannførebygging i landbruket 



Brann- og eksplosjonsvernloven

§ 1. Formål;
… verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, mot ulykker 
med farlig stoff og farlig gods og andre akutte ulykker.

§ 5.Den enkeltes plikt til å forebygge og begrense skadevirkningene ved brann, 
eksplosjon og annen ulykke
• .Enhver plikter å vise alminnelig aktsomhet og opptre på en slik måte at brann, 

eksplosjon og annen ulykke forebygges.
• Enhver plikter ved brann, eksplosjon eller annen ulykke straks å underrette de som er 

utsatt for fare og ved behov varsle nødalarmeringssentral. Det samme gjelder ved 
overhengende fare for en slik hendelse.

• Enhver som oppholder seg nær en brann, eksplosjon eller annen ulykke plikter etter 
evne å gjøre det som er mulig for å begrense skadevirkningene.

• Enhver plikter å delta i brannvesenets rednings- og slokkearbeid når innsatsleder 
krever det, samt stille eiendom, bygninger, materiell og eventuelt personell til 
disposisjon for slik innsats. Det kan gjøres inngrep i den enkeltes materielle verdier 
dersom dette er nødvendig for å gjennomføre redningsinnsats eller begrense skade. 
Inngrep i privates eiendom kan likevel bare foretas dersom dette er nødvendig for å 
sikre liv eller verne verdier som er større enn det som går tapt eller står i fare for å gå 
tapt ved inngrepet.



BRANN- OG EKSPLOSJONSVERNLOVEN forts.;

§ 11. Brannvesenets oppgaver; brannvesenet skal;
a) Gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak …
b) Gjennomføre brannforebyggende tilsyn.
c) Gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i fm. håndtering 

av farlig stoff …
d) Utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessig 

oppgaver i krigs- og krisesituasjoner.
e) Være innsatsstyrke ved brann.
f) Være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker …
g) … yte innsats ved branner og ulykker i sjøområder innenfor eller 

utenfor den norske territorialgrensen.
h) Sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

Kommunen kan legge andre oppgaver til brannvesenet så langt 
dette ikkje svekker brannvesenets gjennomføring av oppgavene i 
første ledd.



Forskrift om brannforebygging
• § 3.Generelle krav til aktsomhet

• Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.

• Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold 
eller på en slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig 
slokket.

• Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige 
gjenstander i eller i nærheten av skog og annen utmark. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild når

• a) kommunen har gitt tillatelse eller

• b) kommunestyret selv gjennom lokal forskrift har tillatt dette fordi lokale forhold tilsier det 
eller

• c) det er åpenbart at brann ikke kan oppstå.

• Når brannfaren er spesielt stor eller det foreligger andre ekstraordinære forhold, kan kommunen 
innføre forbud mot å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander når som helst i løpet av 
året og alle steder utendørs i kommunen. Forbudet skal klart avgrenses

• a) geografisk til hele kommunen eller områder i kommunen og

• b) tidsmessig for en periode på maksimalt 60 dager.

• Forbudet skal oppheves så snart brannfaren eller de ekstraordinære forholdene er over. Forbudet 
kan vedtas som forskrift uten forhåndsvarsling og kunngjøring etter forvaltningsloven § 37 andre 
ledd og § 38 første ledd bokstav c). Kommunen skal sørge for å gjøre forbudet alminnelig kjent på 
stedet det gjelder.



Gyllevogner og brannberedskap 

• Nyttig og viktig ressurs når det trengs

• Aleine eller saman med brannvesenet (jf paragraf 5) 

• Under leiing av brannvesenet

• Ressurspersonar, kjentmann mv 

• Lister oversikt over kven som har gyllevogn og kan 
kontaktast. (utfordringar knytt til oppdatering mv)

• Formalitetar knytt til arbeidsavtalar, forsikring mv.



Skogforvaltning og skogrydding

• Beitedyr

• Hogst

• Naturlege branngater

• Moglege tilskot???

• Beredskapsplanar… kan Bondelaget bidra?



Open brenning

• Melding til brannvesenet/110sentral

• Unødige utrykkingar

• Naboar

• I eller i nærleiken av skog og annan utmark

• Lovleg/Ulovleg, unntak mv. →Lokal forskrift?

• https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2014-06-26-1008

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2014-06-26-1008


Brannførebygging

• 70 % av brannene i landbruket har en elektrisk relatert 
årsak.

• Lover og forskrifter (særforskrifter)



Branner i driftsbygning

DRIFTSBYGNING - ANTALL BRANNER
Fylke 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Akershus 22 18 11 9 10 12 13

Aust-Agder 2 5 4 2 3 2 1

Buskerud 10 15 9 10 8 6 6

Finnmark 1 1 1 1 0 2 2

Hedmark 6 23 12 27 11 18 17

Hordaland 15 13 11 8 4 6 6

Møre og 
Romsdal

6 13 7 15 6 5 3

Nordland 22 14 6 12 6 8 6

Oppland 16 22 22 18 11 17 7

Oslo 3 2 1 0 0 0 4

Rogaland 20 21 15 19 20 13 13

Sogn og 
Fjordane

2 11 6 6 5 4 6



Branner i bustad knytt til landbruk

BOLIG - ANTALL BRANNER
Fylke 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Akershus 2 3 5 13 10 17 26

Aust-Agder 3 8 15 6 3 6 4

Buskerud 7 8 6 10 8 14 9

Finnmark 3 2 0 4 0 4 3

Hedmark 1 10 6 11 12 16 25

Hordaland 8 4 3 8 6 9 6

Møre og 
Romsdal

5 11 6 6 13 12 11

Nordland 23 10 4 4 6 8 5

Oppland 6 3 10 27 9 18 15

Oslo 0 0 0 0 0 3 3

Rogaland 16 13 5 13 17 10 8

Sogn og 
Fjordane

6 3 2 8 11 12 8


