Brannsikker grilling
Kjære grillmester! Vi håper du gjør stor suksess med nydelig grillmat.
Les våre gode råd om hvordan du håndterer grill og bål tryggest mulig!

Maten smaker ikke særlig godt
hvis omgivelsene
står i full fyr.
Du har ting du må passe på
både før du tenner,
mens du griller,
og etterpå når maten
er fortært!
Bål
Ikke lov overalt
Fra 15. april til 15. september er det
generelt bålforbud i hele Norge. Da
har du ikke lov til å tenne bål i skog og
utmark. Med utmark menes alle
områder med lyng, gress, strand,
snaufjell og holmer som ikke regnes
som innmark. Forbudet gjelder også
bålpanner og grillinnretninger.
Men det er lov å bruke hodet
Der det helt opplagt ikke medfører
brannfare, kan du på eget ansvar
tenne et lite grill- eller kaffebål.
Det kan f.eks. være på en tilrettelagt
bålplass, eller etter lang tids nedbør.

Forsiktighetsregler:
• Ditt bål er ditt ansvar!
• Sikre bålet mot brannspredning.
Bruk steiner eller naturlige
avgrensninger. Hold god avstand
fra bygninger og vegetasjon.
• Ha slokkemidler tilgjengelig, gjerne
vannflasker eller en bøtte om du er
nært vann eller sjø.
• Hold alltid bålet under oppsyn, og
forlat ikke stedet før du har slokket
bålet grundig.
• Av naturvernhensyn er det ikke lov
å bruke annet enn reint trevirke
eller kull i bålet, og det er heller
ikke lov å brenne bål på svaberg.

Kullgrill
Plasser kullgrillen med god avstand til
brennbart materiale, særlig over grillen.
Bruk gjerne tennbriketter i stedet for
tennvæske. Tøm ikke tennvæske på
varm grill. Ha alltid slokkemidler
tilgjengelig. La kullet avkjøles i et par
dager før du kaster det.

Gassgrill
Følg bruksanvisningen nøye, både når det gjelder bruk og vedlikehold av
gassgrillen. Sjekk jevnlig gasslangen og koblinger for lekkasjer. Slanger, koblinger
eller gassflasker med skader må aldri brukes. Plasser gassflasken ved siden av
grillen mens den er i bruk, ikke like under. Vi anbefaler at du kobler fra
gassflasken etter bruk. Varsle brannvesenet ved lekkasje.

Engangsgrill
Plasser engangsgrillen stødig på et ubrennbart underlag, f.eks. på grus, stein
eller en helle. Bruk stativet som følger med. Grillen blir svært varm på
undersiden, og kan lage glødebrann som setter fyr på tørr skogbunn og
markgrunn lenge etter at du har gått fra stedet. Slokk engangsgrillen grundig
etter bruk ved å senke den i vann eller tømme en vannflaske over. Kast den i en
spesialcontainer for engangsgriller eller ta den med hjem! Vent minst et døgn før
du kaster den i søppelet.

Unngå brannskader

Bål og grill fører hvert år til at mange
får alvorlige brannskader. Hold alltid
barn og kjæledyr i trygg avstand fra
flammer, varmt kull og varme
overflater. Sørg for at grillen står
stødig og ikke kan velte. Vær forsiktig
med bruk av tennvæske og andre
brennbare væsker.

Førstehjelp med 20/20

Rask førstehjelp kan begrense
brannskader ved grilluhell, skålding
og annen kontakt med varme
overflater. Husk 20/20-regelen:
Kjøl ned brannskaden i 20 minutter
i vann som holder ca. 20 grader °C.
Ring nødnummer 113 ved mistanke
om alvorlig brannskade.

SJEKKLISTE
Kryss av:

Bål
Bålforbud: Vi er klar over bålforbudet i skog og utmark, og tenner
kun bål der det helt opplagt ikke kan føre til brann.
Avstand: Bålet har trygg avstand til bygninger og vegetasjon.
Bålet er sikret med steiner eller annen naturlig avgrensning.
Slokking: Bålet holdes under oppsyn mens det er varmt, og
slokkes grundig med store mengder vann før vi forlater det.
Gassgrill
Før bruk: Grillen er i god stand. Slanger, rør og koblinger er
sjekket for lekkasjer og vedlikeholdt etter bruksanvisningen.
Gassflasken: Vi plasserer gassflasken ved siden av grillen mens
den er i bruk, og kobler den fra når vi er ferdig.
Kullgrill/engangsgrill
Plassering: Grillen er plassert på et trygt sted, på ubrennbart
underlag og i god avstand fra brennbart materiale.
Varmt kull: Grillkull og engangsgrill kjøles ned etter bruk, før det
kastes på forsvarlig måte.
Førstehjelp: Vi har lært oss 20/20-regelen i tilfelle noen brenner
seg (nedkjøling i 20 minutter i 20 graders vann).

Du kan lese mer om bålbrenning og grilling på aabv.no.
Ved brann:
Redde ut alle som er i fare.
Varsle nødnummer 110.
Slokke dersom det er mulig.

Ålesund brannvesen KF
Tlf: 70163200 | brannvesenet@aabv.no
Følg oss på nett og i sosiale medier:
aabv.no | facebook.com/alesundbrannvesen

