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§ 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 i eller i
nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen.
Kommunestyret selv kan gjennom lokal forskrift fravike dette forbudet
dersom lokale forhold tilsier det. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det
åpenbart ikke kan medføre brann.
Hvis brannfaren er spesielt stor utover tidsrommet nevnt i tredje ledd, kan
kommunen innføre forbud mot å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige
gjenstander utendørs i bestemte områder. 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.
Kort om bestemmelsen - hvorfor er det krav til aktsomhet ved brannfarlig
aktivitet?
Mange branner kunne vært unngått med større aktsomhet og iverksetting av
tiltak for å redusere risikoen for brann.
Værforbehold kan gjøre omgivelsene mer sårbare for brann i større deler av
året.
Uforsiktighet med åpen ild eller brannfarlige gjenstander, kan medføre
straffeansvar og erstatningsansvar.

Granvin herad

Ansvarlig og bidragsytere - hvem er ansvarlig for aktiviteten?
Det er den som utfører aktiveten som er ansvarlig for brannsikkerheten.
Ved bålbrenning og lignende er det den som antenner ilden som er ansvarlig
for sikkerhetstiltak og å slokke ilden før stedet forlates. Kommunen kan
forebygge branner i skog og annen utmark ved å tilrettelegge plasser for bål,
grilling og lignende aktiviteter.
Ved skogsdrift og lignende som medfører stor brannfare, kan kommunen
etablere egne bestemmelser gjennom lokal forskrift.
Gjennomføring - hvordan kan du ivareta brannsikkerheten ved ulike
aktiviteter?
I aktsomhetskravet ligger det både en plikt til å vurdere risikoen for brann, og å
stoppe aktiviteten eller ta egnede forholdsregler for å minimere risikoen.
Ved risikovurderingen må du ta hensyn til risikoen ved selve aktiveten, og til
brannfaren i omgivelsene. Dersom du er usikker bør du forhøre deg med
brann- og redningsvesenet eller andre med brannfaglig kompetanse før du
utfører aktiviteten. Det er også mye informasjon tilgjengelig på internett, for
eksempel på sikkerhverdag.no. Forholdsreglene skal være slik at risikoen blir
liten. Dersom risikoen er for stor, skal aktiveten stoppes.
En rekke brannfarlige aktiviteter reguleres i andre regelverk, for eksempel
forbud mot bålbrenning i lokale forskrifter etter forurensningslovgivningen.
Forebyggendeforskriften innskrenker ikke disse kravene, men kan stille
ytterligere krav til aktsomhet for å redusere brannrisikoen.

Dette bør du også kjenne til:
 Brann- og eksplosjonsvernloven § 5
 sikkerhverdag.no

