
LOKAL FORSKRIFT  
 
ÅPEN BRENNING OG BRENNING AV AVFALL I SMÅOVNER OG TØNNER 

 
§1 Formål 

Formålet med forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen 
brenning og brenning av avfall i småovner/tønner.  
 

§2 Virkeområde   
 Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner/tønner innenfor kommunens 

grenser.  
 
§3 Definisjoner 

I forskriften menes med: 
a) Åpen brenning: all brenning som skjer utendørs 
b) Småovner: forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Statens forurensningstilsyn eller fylkesmannen 
eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven.  

 c) Tettbygd strøk: Område som er avmerket på kart i vedlegg til forskrift.   
 
§4 Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner og tønner  

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner/tønner er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens 
§5 jf. §5b 

  
§5 Unntak fra forbudet 

Følgende brenning skal likevel være tillatt:  
a) åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål. Ikke tillatt i eller i 

nærheten av skogsmark i perioden 15.04. – 15.09. uten godkjenning av 
brannvesenet, jf. Forskrift om forebyggende tiltak og tilsyn §8-2, 3. ledd. 

b) brenning av avfallstrevirke i vedovn, med unntak av impregnert og malt trevirke, 
c) brenning av avispapir og liknende i vedovn hjemme eller på hytta. 
d) bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall. 
e)   St. Hansbål, (brannvesenets godkjenning). Materiale som avgir helse og 

miljøskadelige stoffer må ikke brennes, for eksempel plast, impregnert og malt 
trevirke og gummidekk.  

f)   hogstavfall- og flatebrenning i skogbruket, etter melding til brannvesenet, jfr. 
Forskrift om forebyggende tiltak og tilsyn  §8-2, 2. ledd. 

g)  halmbrenning i jordbruket. 
 

 
 
§5 b Regler for bråtebrenning utenfor tettbygd strøk  
- Det er kun tillatt å brenne hageavfall som kvist, løv, gress ol. 
- Brenning må ikke skje nærmere enn 8 meter fra hus og 10 meter fra skog og lyng. 
- Det er ikke tillatt å brenne i tørkeperioder eller ved sterk vind. 
- Det er ikke tillatt å brenne etter mørkets frambrudd. 
- Hageslange eller fylte vannbøtter skal være klar til bruk ved bålet. 
- Bålet skal ikke være større enn at det lett kan holdes under kontroll. 
- Bålet skal slokkes forsvarlig etter at brenning er over. 
- Ta hensyn. 
- Boss- / avfallsbrenning er forbudt! Dette gjelder også forbruksavfall som kasserte 
  løsøregjenstander, inventar ol. 

 
 



§6  Dispensasjon 
Kommunen kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i §4 etter søknad.  

 
§7 Tilsyn 

Kommunen skal føre tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes. Ved overtredelser kan 
kommunen: 
a) gi pålegg etter forurensningsloven §7 fjerde avnitt.  
b) ilegge forurensningsgebyr etter forurensningsloven §73 
c) iverksette tiltak hvis pålegget ikke etterfølges iht forurensningsloven §74 
d) kreve refusjon for utgifter i forbindelse med  gjennomføring av tiltak etter forurensningsloven §74 
e) Anmelde forholdet iht forurensningsloven §§78 og 79. 

 
§8  Klage 

Vedtak truffet av (vedkommende organ i kommunen) i medhold av denne forskrift kan påklages til 
kommunestyret (eventuelt særskilt klagenemnd, eller til fylkesmannen dersom vedtaket er fattet av 
kommunestyret). 

 
§9  Straff 
  Overtredelse av forskriften kan medføre straffeansvar jf. forurensningsloven § 78. 
 
§10 Ikrafttreden 

Forskriften trer i kraft fra 01.01.05 
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