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REVIDERT FORSKRIFT TIL LOKAL BRANNFORSKRIFT AV 2008 
SAMORDNET FORSLAG FRA ØYER, GAUSDAL OG LILLEHAMMER KOMMUNE 
 
Vedlegg: 

 Samlet forslag etter høring til «Revidert forskrift om åpen brenning og brenning av 
avfall i småovner, Øyer, Gausdal og Lillehammer kommune»  

 Høringsbrev av 04.05.2018 – Revisjon av forskrift om åpen brenning og brenning av 
avfall i småovner.  

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 FOR-2008-10-30-1179 Forskrift om brenning av avfall i småovner, Øyer kommune, 
Oppland (Gjeldene forskrift)  

 FOR-2009-11-26-1472 Forskrift om brenning av avfall i småovner, Gausdal kommune, 
Oppland (Gjeldene forskrift)  

 FOR-2004-05-27-999 Forskrift om brenning av avfall i småovner, Lillehammer 
kommune, Oppland (Gjeldene forskrift)  

 FOR-2004-05-27-999 Forskrift om brenning av avfall i småovner, Lillehammer 
kommune, Oppland (Gjeldene forskrift)  

 Forslag til» Veiledning til forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, 
Øyer, Gausdal og Lillehammer kommune»  

 LOV-2015-05-29-36, LOV-2015-06-19-65 fra 01.10.2015 fra 01.10.2015 Lov om vern 
mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 
redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven)  

 LOV-2017-05-11-26 fra 01.01.2018 Lov om vern mot forurensninger og om avfall 
(forurensningsloven) 

 For-2002-06-26-847 Forskrift om brannforebygging 
 
Sammendrag: 
Lillehammer, Gausdal og Øyer kommune har bl.a med bakgrunn i at det er etablert et felles  
regionalt brannvesen, samarbeidet om å utarbeide forslag til ny revidert forskrift om åpen 
brenning av avfall i småovner. Hensikten med forslaget er å skape en felles forståelse av 
regelverket, etablere mer lik saksbehandling og tydeliggjøre hvilke regler og unntak som 
gjelder overfor søkere. Dette vil samlet gi et bedre saksbehandlings- og informasjons-
grunnlag og også gi brannvesenet et bedre oppfølgingsgrunnlag.  
 
Den nye forskriften blir felles for alle kommunene, men må vedtas av det enkelte 
kommunestyre. Rådmannen tilrår vedtak om lik forskrift. 
 
Saksbakgrunn: 
Kommunen er gitt hjemmel gjennom forurensingslovens § 9, til å fastsette lokal forskrift om 
åpen brenning og brenning av avfall i småovner. Det er også anledning til å fremme en lokal 
forskrift sammen med andre kommuner.  
 



Lillehammer Region Brannvesen har ansvar for felles brannberedskap for Gausdal, 
Lillehammer og Øyer kommune. Gausdal kommune gikk inn i samarbeid om dette den 
01.01.2012 og Lillehammer Øyer brannvesen skiftet da navn til Lillehammer region 
brannvesen. Det har nå blitt vurdert som hensiktsmessig å gå igjennom gjeldene 
forskriftsverk i fellesskap og vurdere behovet for revidering av dette.  
 
Gausdal, Lillehammer og Øyer kommune har derfor gjennomført et interkommunalt 
samarbeid om å utarbeide en felles «Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i 
småovner». En rekke ulike forhold ble vurderte i løpet av prosessen. Alle tre kommunene 
vedtok med dette å sende felles forskrift til høring samtidig i perioden 7. mai – 15. juni 2018. 
Jfr sak 24/18 av 10.04.20 i planutvalget om utsending av endringsforslag på høring.  
 
Revideringen har også som formål å tydeliggjøre regelverket i forhold til unntaks-
bestemmelser fra forbud, i tillegg til å legge grunnlag for en mest mulig ensartet og entydig 
saksbehandling i kommunene. Brannvernmyndighetene har også behov for å kunne forholde 
seg til et ensartet og felles regelverk.  
 
I forbindelse med høringen ble det oversendt eget felles høringsnotat med informasjon om 
bakgrunnen. Det ble gjort oppmerksom på at innspill fra alle tre kommuner kunne sendes til 
Lillehammer kommune.  
 
Tilsendte høringsmottakere, felles og særskilt definert fra hver enkelt kommune;  
 
Høringsmottakere 
felles  

Høringsmottakere 
Øyer  

Høringsmottakere 
Lillehammer  

Høringsmottakere  
Gausdal  

Norges Astma og  
allergiforbund region  
Oppland  

Øyer- Tretten bonde 
og småbrukarlag  
 

Landsforeningen for 
hjerte- og lungesyke i 
Lhmr  

Småbrukarlaget i 
Gausdal  

Lillehammer region 
brannvesen 

Øyer-Tretten 
Bondelag 

Landbruket i Lhmr Bondelaget i Gausdal 

Fylkesmannen i 
Oppland 

Øyer-Tretten 
skogeierlag 

Lillehammer lag av 
LHL 

 

Oppland 
Fylkeskommune 

Øyer Fjellstyre   

Statens Vegvesen 
Region Øst 

Kommuneoverlegen i 
Øyer 

  

Landbrukskontoret i 
Lillehammerregionen 

   

 
I tillegg til direkte tilsendte høringsmottakere, ble forslag til ny brannforskrift lagt ut på 
hjemmesidene til den enkelte kommune. Høringsfristen ble satt til 15. juni. Ved 
høringsfristens utløp var det kommet inn tre uttalelser. Disse er fra brannvesenet, fra Statens 
vegvesen og fra en privatperson. Disse ble gjennomgått på et felles møte mellom 
Lillehammer, Gausdal og Øyer kommune, den 22.08.2018.  
 
 
Saksvurdering: 



 
Høringsuttalelsene og vurderinger til disse:  
 
1. Fra Lillehammer region brannvesen  
«Sårbare institusjoner» burde defineres tydeligere i forskriften.» 
 
Forslag til endringer: Et tillegg legges til i andre ledd § 5, første setning (her markert med rødt 
og i kursiv):  
 
Unntak som følger av første ledd skal likevel søkes kommunen dersom det er sårbare 
institusjoner i nærområdet, som skole, barnehage eller helseinstitusjon,  
 
2. Fra Statens vegvesen:  
Ut fra vårt sektoransvar synes forskriften å ivareta de hensyn vi har fokus på. Det kunne 
imidlertid vært ønskelig å innarbeide i § 5 pkt. 5 + 6 et tillegg slik: og det ikke er fare for 
sikthindrende røyk inn på veg/ kjørebane.  
 
Forslag til endringer: Legge til en setning etter setningen om sårbare institusjoner, andre ledd 
§ 5, første setning (her markert med rødt og i kursiv):  
 
eller dersom det er fare for sikthindrende røyk inn på offentlig veg.  
 
3. Kristian Dahl (privatperson i Lillehammer kommune):  
Jeg mener dagens regelverk er for strengt. For oss som driver jordbruk er problemet med 
rydding langs alle åkerkanter blitt vanskelig. Det blir betydelige mengder kvist og rask etter 
slike mer eller mindre årlige oppryddinger. Mange steder er det ikke andre alternativer enn 
vekk-kjøring hvis kvisten ikke kan samles og brennes i nærheten der det ryddes. Hvis 
avstanden til veger og bebyggelse er under 200 meter tillates som kjent etter dagens 
regelverk ikke brenning.  
 
Det er ønskelig fra myndighetenes side at dyrket mark og innmarksbeiter holdes i hevd og 
brukes på en god måte. Hvis det blir for tungvint og dyrt og rydde kantsonene på disse 
arealene vil det føre til en ytterligere gjengroing av slike områder. Nytt forslag til § 5 pkt 6: 
200 meter endres til 75 meter.  
 
Det forutsettes at brenning etter § 5 kan gjøres uten søknad til kommunen, men etter å ha 
varslet brannvesenet på forhånd.  
 
Forslag til endringer: 
Endringer gjøres ikke, da kommunene allerede har strukket seg langt ved å redusere 
avstanden i unntakene til 100 m.  
 
Tidligere i prosessen ble det fra Øyer kommune sin side vurdert følgen forslag til pkt 6:  
 

6. brenning av tørt rydningsvirke fra beiter og innmark, kantsoner rundt jorder og 
dyrkningsparseller tillattes når avstanden til bebyggelse for beboelse og friareal er 
større enn 200 meter, og når avstanden til offentlig veg og bebyggelse uten beboelse er 
over 100 meter.  



 
Lillehammer og Gausdal på sin side vurderte å innta følgende forslag til pkt 6:  
 

6. brenning av tørt rydningsvirke fra beiter og innmark, kantsoner rundt jorder og 
dyrkningsparseller tillattes når avstanden til bebyggelse, friareal og offentlig veg er 
større enn 100 meter.  

 
Dette bryter med tidligere ønske om å etablere en lik forskrift i de tre kommunene. 
Rådmannen i Øyer kan eller ikke se at forholdene i Øyer er så annerledes, at det er nødvendig 
med strengere avstandskrav i Øyer enn i Lillehammer og Gausdal og tilrår derfor at det blir et 
likt pkt 6 med 100 meters grense til bebyggelse, friareal og offentlig veg.  
 
Øvrige forslag til endringer vurderes som utfyllende og hensiktsmessige presiseringer. Det 
tilrås derfor å følge disse slik de er beskrevet. Ingen av endringene vurderes som så 
omfattende, at det er nødvendig med ny høring.  
 
Videre oppfølging.  
Det foreligger et forslag til veileder til forskriften og utkast til saksbehandlingsmal og 
saksbehandlingsprosedyre. Lillehammer kommune har også eget søknadsskjema som kan 
tilpasses bruk i forhold til ny forskrift for alle kommunene. Dette vil bidra til en mest mulig 
ensartet veiledning og saksbehandling i kommunene. Rådmannen forutsetter derfor at 
arbeidet med dette videreføres. Forskriften vil være gyldig en måned etter kunngjøring i 
Norsk Lovtidend. Dette kan nå besørges elektronisk gjennom hjemmesiden til Lovdata.  
 
Rådmannen besørger videre oppfølging og nødvendig kunngjøring.  
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 
1) Revidert Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Gausdal, 

Lillehammer og Øyer kommune, Oppland  
 

Hjemmel: Fastsatt av 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, jf. 
Miljøverndepartementets delegeringsbrev av 19. juli 2001 nr. 1706.  
 
Endringer: Endret ved forskrift (XX.XX) 2018.  

 
§ 1. Formål  

Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i 
kommunene som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner.  

 
§ 2. Virkeområde  

Forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor Gausdal, 
Lillehammer og Øyer kommunes grenser.  
 

§ 3. Definisjoner  
I denne forskrift menes med:  

 



a. Åpen brenning: all brenning som skjer utendørs.  
b. Småovner: forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Miljødirektoratet, 

Fylkesmannen eller statlige forskrifter etter forurensningsloven.  
 
§ 4. Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner  

Hovedregelen er at all åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med 
mindre annet følger av forskriftens § 5.  
 

§ 5. Unntak fra forbudet  
Følgende brenning er unntatt fra forbudet i § 4 når det brukes rent trevirke eller kull ved  

 

1. åpen brenning ved bruk av grillinnretninger, utepeiser og mindre bålpanner opptil 60 cm,  
2. turbål i utmark,  
3. brenning av trevirke i vedovn, med unntak av impregnert, behandlet og forurenset 

trevirke,  
4. sankthansbål, brennes fortrinnsvis Sankthansaften 23. juni. Alternativt kan det brennes 

bål enten fredag eller lørdag samme uke som Sankthansaften inntreffer. Sankthansbål 
skal:  

a. kun brennes på opparbeidet bålplass og  
b. det er kun rent og tørt trevirke som skal brennes og  
c. avfall som for eksempel bildekk, forurenset og impregnert trevirke, plast og 

isolasjonsmateriale skal ikke brennes på sankthansbål  
5. ranke- og flatebrenning i skogbruket tillattes når avstanden til bebyggelse, friareal og 

offentlig veg er større enn 100 meter,  
6. brenning av tørt rydningsvirke fra beiter og innmark, kantsoner rundt jorder og 

dyrkningsparseller tillates når avstanden til bebyggelse, friareal og offentlig veg er 
større enn 100 meter.  

 
Unntak som følger av første ledd skal likevel søkes kommunen dersom det er sårbare 
institusjoner i nærområdet, som skole, barnehage eller helseinstitusjon, eller dersom det 
er fare for sikthindrende røyk inn på offentlig veg.  
 
Brenning skal kun finne sted dersom det åpenbart ikke kan medføre fare for brann og er 
underlagt rammene som følger av forskrift om brannforebygging.  
 
Planlagt brenning i henhold til første ledd punkt 4-6 skal meldes til 
brannvernmyndigheten på forhånd.  
 

§ 6. Dispensasjon  
Rådmannen, eller den han bemyndiger, kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4 
etter søknad.  
 

§ 7. Tilsyn  
Kommunene fører tilsyn med at denne forskriften overholdes.  
 

§ 8. Klage  
Vedtak truffet i medhold av denne forskrift kan påklages til kommunens klageorgan.  

 



§ 9. Straff  
Ved brudd på denne forskriften kan kommunen ved lokal forurensningsmyndighet:  

 

a. gi pålegg etter forurensningsloven § 7 fjerde ledd.  
b. ilegge forurensningsgebyr etter forurensningsloven § 73.  
c. iverksette tiltak hvis pålegget ikke etterfølges etter forurensningsloven § 74.  
d. kreve refusjon av utgifter i forbindelse med gjennomføring av tiltak etter  
e. forurensningsloven § 74.  
f. anmelde forholdet etter forurensningsloven § 78 om straffeansvar for forurensning 

og § 79 om straffeansvar for ulovlig håndtering av avfall.  
 
§ 10. Ikrafttreden  

Denne forskrift trer i kraft en måned etter kunngjøring i Norsk Lovtidend.  
 
 
2) Rådmannen besørger videre oppfølging i forbindelse med nødvendig kunngjøring i Norsk 

Lovtidend, lokalpressen og på kommunens hjemmeside og videre samordning av veileder, 
saksbehandlingsprosedyre og etablering av egne oppdaterte søknadsskjemaer i alle 
kommunene.  

 
 
Ådne Bakke Tor Falck 
Rådmann Seniorrådgiver 
 
 
 


