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Møte i  Planutvalget den 06.11.2018 - Sak: 93/18 
 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i Planutvalget: 
Planutvalgets 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  
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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.   
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