
Mange bygningsbranner starter med at det tar fyr i papir eller annet brennbart materiale 
som står for nær yttervegg. Tenk på brannsikkerheten og plasser avfall og avfallsbeholdere 
i god avstand fra veggen. 

FLYTT EN DUNK - UNNGÅ BRANN I 
 AVFALLSBEHOLDERE OG  CONTAINERE!

Hvordan er avfallsbeholdere og 
 containere plassert hos dere?

• Står de på et egnet sted?
• Er de plassert i god avstand til vegg?
• Er de tilgjengelige for uvedkommende?
• Er de låsbare?
• Blir farlig avfall oppbevart sikkert?

Følg disse rådene for sikker plassering av avfallsbeholdere og containere

• Beholdere på 80-100 liter må plasseres minimum 2,5 meter fra bygning. Dersom det er pro-
blemer med å finne egnede plasser, kan man benytte tette, låsbare beholdere, kledd med 
ubrennbart materiale innvendig.

• En enkel 600 liters beholder av glassfiberarmert polyester må plasseres minst 4 meter fra 
bygninger.

• En gruppe på minst tre beholdere à 600 liter glassfiberarmert polyester må plasseres minst 
6 meter fra bygninger.

• Container med brennbart materiale, pallestabler / annet brennbart materiale må plasseres 
minst 8 meter fra bygninger.

• Beholdere og containere må plasseres slik at de ikke blokkerer eller hindrer atkomst for 
brannvesenets utrykningskjøretøy. Minimum fri bredde skal være 3 meter.

• Beholdere og containere må plasseres slik at de ikke stenger / blokkerer rømningsvei.
• Beholdere og containere må ikke plasseres over kumlokk.  

Avfallsbeholdere kan plasseres inntil bygning dersom tilgrensende bygningsdel har minimum 
EI 30 brannmotstand.
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Fra utvendig brann til bygningsbrann  
Dersom avfallet i beholderen begynner å brenne, kan brannen raskt spre seg inn i selve 
 bygningen. Det er mange grunner til at det kan starte å brenne i avfall. Alt fra sigarettsneiper, 
 gamle oljefiller og knust glass kan skape brann. I tillegg er det ikke til å legge skjul på at det finnes 
 pyromaner som tenner på det de finner.

Les mer på https://www.abbr.no/avfallsbeholder



Sjekkliste for utvendig lagring JA NEI

Er avfallsbeholderne plassert i trygg avstand fra bygningsfasader?

Er avfallsbeholderne låst, eller evt plassert i god nok avstand fra vegg?

Er avfallsbeholderne utilgjengelig for uvedkommende?

Er brennbart materiale ryddet vekk fra bygningsfasader?

Er brannfarlig væske og gassbeholdere låst inn i egnede skap?

Informeres ansatte/beboere jevnlig om hvilke rutiner og regler som gjelder 
for orden og avfallshåndtering?

FOREBYGG SELV!
De fleste branner som starter  utvendig kan 
unngås. Mye er gjort hvis det holdes ryddig 
rundt avfallsbeholdere og  bygningsfasader. 
Bruk sjekklisten under for en rask sjekk av 
utvendig  brannsikkerhet hos dere.
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