Brenning av bygning som del av brannøvelse
Tiltakshaver:______________________________ Kommune:______________________________
Nedbrenning av bygninger er på generell basis ikke tillat ut ifra forurensningsloven da
det er en mer miljøskadelig metode å rive en bygning på. Det er imidlertid anledning til å
gjøre unntak dersom brenningen er en viktig del av beredskapsarbeidet til
brannvesenet. Brannøvelser hvor reelle bygninger brukes er en viktig del av
brannvesenets øvelser, da disse objektene gir en mest mulig realistisk øvelse i forhold til
varme-, ild- og røykutvikling.
Dette er en veiledning for personer eller foretak i Lillesand og Birkenes kommune som
ønsker å brenne ned en bygning som ledd i brannvesenets øvelsesprogram.

Varsel til naboer
Dokumentasjon
på sanering.
Avfallsplan for
restene etter
brenning

Dokumentasjon til kommunen
Naboer være varslet om rivning med brann og at dette kan føre til røykutvikling
og dårligere lokal luftkvalitet i en kort periode. Dette skal være skriftlig
dokumentert.
Skriftlig dokumentasjon på at brannobjektet er sanert/skal saneres mht. stoffer
som kan avgi helseskadelige og/eller miljøtoksiske stoffer ved forbrenning. Alt
miljøfarlig avfall og spesialavfall skal leveres til godkjent mottaksanlegg.
Før brenningen finner sted skal tiltakshaver ha en plan som beskriver hvordan
bygningsrester/aske etter brannøvelsen og øvrige rivningsprodukter vil bli
håndtert.

Vedlegges
Godkjent søknad om rivning fra kommunale
bygningsmyndigheter.

Godkjent søknad om rivning
Brev som bekrefter inspisering fra
brannkyndig.

Brannobjektet skal inspiseres og godkjennes av
brann/miljøkyndig før brenning finner sted.
Skriftlig dokumentasjon på at det er foretatt
helse/miljøfaglige og sikkerhetsmessige
vurderinger for å minske faren for utilsiktede og
forskriftsstridige forløp (f.eks avstand til hus,
tilgang på vann til slokking, mv.).
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Varsel til naboer
Hvordan har naboer blitt varslet?:

Dokumentasjon på sanering
Hvordan har bygget blitt sanert?:

Avfallsplan for restene etter brenning
Hva skal gjøres med restene etter brannen?:

Godkjennelse av søknad
Hvis kommunens miljøavdeling bekrefter å ha motatt søknad og ikke har noen
bemerkninger til tilsendt dokumentasjon, regnes forurensningsaspektet ved søknaden
som godkjent. Det er ikke nødvendig med et enkeltvedtak fra kommunens miljøavdeling.
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