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Utvidet hjemmel til kommunene som åpner for å kunne nedlegge forbud 
mot å gjøre opp ild  
 
DSB har endret forskrift om brannforebygging § 3. Forskriftsendringen ble kunngjort i Norsk Lovtidend 
12.06.2020 og endringen har trådt i kraft. 
 
Kort om forskriftsendringen 
Forskriftsendringen gir nå kommunene adgang til å utferdige lokal forskrift med forbud mot å gjøre opp 
ild når som helst i løpet av året og alle steder utendørs. For at kommunene skal kunne forby dette må det 
være spesielt stor brannfare eller andre ekstraordinære forhold i egen kommune. 
 
Bakgrunn 
DSB har et pågående regelverksarbeid i forskrift om brannforebygging knyttet til klart språk, i tillegg til 
å vurdere innholdet i § 3 som omhandler forbud mot å gjøre opp ild. Før koronapandemien var DSB i 
gang med arbeidet for å utvide adgangen til at det lokalt kan nedlegges forbud i kommunene.  
På grunn av koronapandemien og frykten for ressurssituasjonen i brann- og redningsvesenene, ble denne 
delen av arbeidet fremskyndet. Endringen ble gjort raskt og med kort høringsfrist. Bestemmelsen vil bli 
evaluert for å se om endringen har hatt ønsket effekt.   
 
Nærmere om innholdet 
Hjemmelen åpner for å kunne nedlegge forbud mot å gjøre opp ild i andre områder enn bare i eller i 
nærheten av skog og annen utmark. Dette innebærer ikke et generelt forbud i innmark, men en mulighet 
for at det lokalt, og under spesielle forhold, kan nedlegges forbud også i områder som ikke ligger i eller i 
nærheten av skog og annen utmark. Det lokale forbudet må være klart geografisk og tidsmessig 
avgrenset slik at innbyggerne vet hvor og hvor lenge det gjelder. 
 
Dagens datofestede forbud i eller i nærheten av skog og annen utmark beholdes for perioden 15.april til 
15.september. Det er nå mulighet for å nedlegge forbud også i andre områder også i denne perioden 
dersom forholdene tilsier det. 
 
Den nye ordlyden i forskrift om brannforebygging § 3 følger vedlagt. Du finner den også på lovdata.no, 
foreløpig under Norsk Lovtidend over kunngjorte endringer 12.06.2020 kl. 16.30.  
 
Veiledning 
DSB lager nå en veiledning til forskriften knyttet til de nye endringene. Denne vil bli lagt ut på dsb.no.  
 
For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at det ikke er nødvendig å legge ned lokale forbud der det 
allerede er forbudt å gjøre opp ild, med mindre det lokale forbudet skal gjelde mer enn det som allerede 
er forbudt. I eller i nærheten av skog og annen utmark er det fortsatt forbudt å gjøre opp ild i tidsrommet 
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15. april til 15. september hvis ikke kommunen har gitt tillatelse eller det åpenbart ikke kan oppstå brann, 
jf. forskrift om brannforebygging § 3 tredje ledd. 
 
Alle må være forsiktige og opptre på en slik måte at brann ikke oppstår, også der forbudene ikke gjelder. 
Dette følger av aktsomhetsplikten i brann- og eksplosjonsvernloven. 
 
 
 
Med hilsen 
for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
Brann og redning 
 
 
Dag Rune Omland Suzanne Hauge Norvang 
Seksjonssjef juridisk utredningsleder 
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