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REVIDERT FORSKRIFT OM ÅPEN BRENNING OG BRENNING AV AVFALL I 
SMÅOVNER, GAUSDAL, LILLEHAMMER OG ØYER KOMMUNE, OPPLAND  
 
 
Vedlegg: 

1. Revidert forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Gausdal, 
Lillehammer og Øyer kommune 

2. Gjeldende brannforskrift for Øyer kommune 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

1. Forskrift om brannforebygging (nasjonal brannforskrift). 
2. Fastsette lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner. 

 
Sammendrag: 
Gausdal, Lillehammer og Øyer kommune inngår et interkommunalt samarbeid om én felles 
«forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Gausdal, Lillehammer og Øyer 
kommune, Oppland».  
 
Før et reelt samarbeid ble etablert mellom Gausdal, Lillehammer og Øyer kommune har 
Gausdal og Lillehammer kommune allerede hatt forskriften til behandling og høring.  
Innspill fra høringsrundene i øvrige kommuner er hensyntatt i ny revisjon av felles forskrift. 
Det er enighet om at alle tre kommunene ønsker å sende forskriften til høring samtidig og i 
perioden 7.mai – 15.juni 2018.  
 
Saksutredning: 
Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner ble første gang fastsatt i 
Gausdal kommunestyre 26. november 2009 og endret ved forskrift 28. november 2013 nr. 
1428, Lillehammer kommunestyre 27. mai 2004, Øyer kommunestyre 30. oktober 2008 med 
hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall 
(forurensningsloven) § 9. Miljøverndirektoratet har ved delegeringsvedtak av 19. juli 2001 
gitt kommunen myndighet til å fastsette forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i 
småovner etter forurensningsloven § 9. 
 
Formålet med forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer som følge av åpen 
brenning og brenning av avfall i småovner.  
 
Hensikten med å revidere brannforskriften er å samordne regelverket i tre kommuner samt 
tydeliggjøre hva gjeldende rett er. Lillehammer Region Brannvesen har ansvar for felles 
brannberedskap for Gausdal, Lillehammer og Øyer kommune. Det er derfor hensiktsmessig 
med et samordnet regelverk slik at praktiseringen av gjeldende rett blir lik i alle tre 
kommunene. Videre vil én felles forskrift gi økt forutsigbarhet for innbyggerne, spesielt med 
tanke på de som bor langs kommunenes grenser. 



 
Fokuset i revisjonen har vært språkvask og bedre formuleringer for å gi klarere og tydeligere 
bestemmelser. Dette er viktig for å sikre likebehandling og effektiv saksbehandling. Det skal 
utarbeides en veiledning til forskriften slik at saksbehandlere får retningslinjer for hvilke 
hensyn og vurderinger som skal legges til grunn i saksbehandlingen. Veiledningen vil 
fungere som etterarbeider og vil inneholde definisjoner og hvilke vilkår som forskriften 
innebærer. Det er anbefalt at veiledningen gjøres offentlig sammen med forskriften for å gi 
økt forståelse og kunnskap.  
 
I henhold til Gausdal, Lillehammer og Øyer kommunes lokale forskrift er all åpen brenning 
og brenning av avfall i småovner forbudt, med mindre annet følger av unntakene i § 5. Dette 
er en innstramming i forhold til forskrift om brannforebygging, hvor åpen brenning av det 
som ikke er definert som avfall er tillatt. Det gjøres oppmerksomt på at det er en 
videreføring av gjeldende forskrift.  
 
De største endringene i forskriften er følgende: 
Behovet for revisjon gjelder særlig forskriftens § 5 om unntak da det har vært økende behov 
for blant annet regulering av sankthansbål. Reguleringen er viktig med tanke på like 
praktisering av regelverket i kommunene.  
 
Videre er det foreslått at ved brenning i nærområde til sårbare institusjoner skal det søkes 
kommunen. I veiledningen listes det opp hvilke institusjoner det gjelder, som for eksempel 
lungesykehuset i Gausdal, Øyer helsehus osv. Det vil fremgå i veiledningen at listen ikke er 
uttømmende slik at etablering av nye sårbare institusjoner i fremtiden også vil bli omfattet 
av forskriften.  
 
I tillegg er det etter innspill fra høringsrundene i Gausdal og Lillehammer kommune foretatt 
en justering i forhold til avstandsbegrensningen i § 5 første ledd nr. 5 og 6. 
Avstandsbegrensningen er ytterligere spesifisert i forhold til bebyggelse med beboelse og 
friareal samt offentlig vei og bebyggelse uten beboelse. 
 
Vurdering: 
Forslag til revidert forskrift er utarbeidet i et samarbeid mellom aktuelle faginstanser i de tre 
kommunene. I tillegg har Landbrukskontoret i Lillehammerregion og Lillehammer Region 
Brannvesen vært inkludert i forberedelsen til forskriften.   
 
Det foreslås at høringsperioden er fra 7.mai til 15.juni 2018 slik at alle tre kommunene kan 
sende forskriften på høring samtidig. Dette vil underbygge et tett samarbeid mellom 
kommunene og gi innbyggerne kommunene like lang tid til å vurdere samt uttale seg til 
forskriften.  
  
Innspill fra tidligere høringsrunde i Gausdal og Lillehammer kommune er tatt hensyn til i 
vedlagt forslag til forskrift.  
 
Revisjonen av forskriften er viktig og nødvendig for lik praktisering av regelverket, spesielt 
med tanke på brannvesenet for å sikre forutsigbarhet for innbyggerne. Det reviderte 



forslaget gir klarere rammer for når brenning av sankthansbål kan finne sted samt ivaretar 
sårbare institusjoners situasjon bedre ved innføring av en særskilt søknadsprosedyre.  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Planutvalget vedtar å sende «Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i 
småovner, Gausdal, Lillehammer og Øyer kommune, Oppland» som erstatter 
gjeldene forskrift, på høring. 

2. Forskriften sendes på høring i 6 uker fra 7. mai til 15. juni 2018.  
 
 
Øyer, 20. mars 2018 
 
 
Ådne Bakke Merissa Le 
Rådmann Rådgiver byggesak 
 

 

 

 


