
SÝSLUMENN

Berist sýslumanni í umdæmi þar sem brenna er fyrirhuguð. 

Umsókn um leyfi til að brenna bálköst 
skv. lögum nr. 40/2015 um meðferð elds og varnir gegn 
gróðureldum og reglugerð nr. 325/2016 sama efnis. 

Ath. að sækja þarf um með 10 daga fyrirvara. 

Umsækjandi: Einstaklingur eða lögaðili: 

Nafn: Kennitala: Netfang: 

Lögheimili: Póstnúmer og staður: Sími: 

Ábyrgðarmaður: 

Nafn: Kennitala: Netfang: 

Lögheimili: Póstnúmer og staður: Sími: 

sæki hér með um leyfi fyrir stórri brennu lítill brennu (sjá skilgreiningar hér að neðan) 

Tilefni brennu: Fyrirhuguð stærð á bálkesti (í rúmmetrum): 

Efni sem ætlunin er að brenna: 

Nákvæm staðsetning brennu (staður, sveitarfélag): 

Kveikt verður í brennunni klukkan daginn 

Áætlaður brennutími: 

Ábyrgðarmaður skuldbindur sig til að fara eftir ákvæðum reglugerðar um framkvæmd brennu. 

Eftirtalin gögn, sem umsækjandi þarf að afla áður en umsóknin er samþykkt, fylgja: 
Starfsleyfi/umsögn heilbrigðisnefndar þar sem fram komi mat á umhverfislegum þáttum og hugsanlegum 
áhrifum á nágranna. 
Umsögn slökkviliðs þar sem fram komi mat á útbreiðsluhættu, hvort viðbragðsráðstafanir umsækjanda séu 
nægjanlegar og hvort þörf sé á öryggisvakt. 
Staðfesting vátryggingafélags á ábyrgðartryggingu vegna brennunnar. 

Staður og dagsetning: Staður og dagsetning: 

Undirskrift umsækjanda: Staðfesting ábyrgðarmanns: 

Úr lögum nr. 40/2015 um meðferð elds og varnir gegn gróðureldum: 
5. gr. Bálkestir
□ Óheimilt er að brenna bálköst nema samkvæmt skriflegu leyfi sýslumanns að fengnu samþykki slökkviliðsstjóra og starfsleyfi
heilbrigðisnefndar. Ekki þarf þó leyfi til að benna bálköst þar sem brennt er minna en 1m3 af efni.
□ Heimilt er að krefjast ábyrgðartryggingar hjá vátryggingafélagi vegna brennunnar áður en leyfi skv. 1 mgr. er veitt. Tilgreina
skal í leyfi ábyrgðarmann brennu og skal hann vera á vettvangi á meðan brenna fer fram.
□ Heimilt er að binda leyfi sýslumanns skv. 1. mgr. skilyrðum samkvæmt nánari ákvæðum í reglugerð, sbr. 7. gr.
Sýslumanni er heimilt að afturkalla veitt leyfi samkvæmt nánari ákvæðum í reglugerð, sbr. 7. gr.
□ Við brennu skal gæta ýtrustu varkárni og gæta þess að valda ekki óþarfa ónæði eða óþægindum.

Úr 2. gr. reglugerðar nr. 325/2016 um meðferð elds og varnir gegn gróðureldum: 
2. gr. Skilgreiningar. 

1. Bálköstur: Brennanlegt efni sem hlaðið hefur verið upp til brennslu.
2. Lítil brenna: Þegar bálköstur er brenndur til skemmtunar og áætlaður brennutími með góðum loga er að hámarki ein 

klukkustund.
3. Opinn eldur: Allur eldur sem kveiktur er utandyra, þ.m.t. þegar kveikt er í bálkesti eða sinu, sbr. III. og IV. kafla. 
4. Stór brenna: Þegar bálköstur er brenndur til skemmtunar og áætlaður brennutími með góðum loga er ein til fjórar

klukkustundir.
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