
 

 

Kommentar til forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner 
Til § 1 Formål 
Forskriftens formål er å fremme helse, trivsel og miljø for kommunens innbyggere gjennom å 
redusere luftforurensing samt sikre bedre avfallshåndtering og ressursanvendelse av brennbart 
avfall. 
 
Åpen brenning og brenning av avfall i småovner foregår ofte i eller i nærheten av boligstrøk, og 
utslippene skjer nær bakken der spredningsforholdene er dårlige. Spesielt allergiske personer og 
personer med kroniske hjerte- og/eller lungesykdommer er spesielt utsatt for luftforurensing. Åpen 
brenning og brenning av avfall i småovner bidrar derfor med å undergrave arbeidet med å redusere 
helse- og miljøulempene lokalt og globalt og er derfor forbudt med visse forbehold. 
 
Avfall skal betraktes som en ressurs som skal utnyttes gjennom materialgjenvinning og/eller 
energiutnyttelse. Dette skal gjøres under kontrollerte omgivelser hvor miljøkravene etterleves. 
Kommunen har gjennom sin renovasjonsordning tilrettelagt for levering av avfall på dertil egnede 
miljøgjenvinningsstasjoner. 
 
Enhver har plikt til å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktiviteter som kan føre til brann. Videre 
er det forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold, 
eller på en slik måte, at det kan føre til brann. 
 
Til § 2 Virkeområde 
Forskriften omfatter alle former for utendørs brenning innenfor kommunens grenser, inklusive 
brenning i tønner og småovner som har til hensikt å destruere avfall, samt brenning av avfall i 
vedovner. Forskriften omfatter alt fra brenning av hageavfall, kvist, halm og bråte til brenning av 
forbruksavfall. 
 
Forskriften kan heller ikke tillate brenning av avfall i småovner som har til hensikt å destruere avfall, 
for eksempel brenning av avfall i ulike typer bakgårdsovner eller andre småovner som er beregnet 
for å brenne avfall. Slik brenning er ulovlig, uavhengig av mengden avfall som forbrennes, eller 
størrelsen på avfallsovnen, dersom ovnen ikke har en utslippstillatelse fra 
forurensningsmyndigheten (statsforvalteren) i medhold av forurensningsloven § 11.  
Kommunen har ikke myndighet etter forurensningsloven § 32 første ledd, som regulerer 
disponering av produksjonsavfall. Brenning av produksjonsavfall faller derfor utenfor 
forskriftens virkeområde. Det er leveringsplikt på alt produksjonsavfall, og brenning er forbudt. 
Kommunen skal likevel føre tilsyn med all åpen brenning og brenning av avfall i småovner. 
Dette betyr at kommunen også skal føre tilsyn med brenning av produksjonsavfall og brenning av 
avfall i bakgårdsovner etc. 
 
Til § 3 Definisjoner 
Definisjonene er hentet fra Miljøverndepartementets delegeringsbrev av 19. juli 2001 og beskriver 



 

 

hva kommunen har fått myndighet til å regulere. 
 
Til § 4 Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner 
Det er ment å gi et generelt forbud mot åpen brenning og brenning i småovner. Dette betyr at det i 
utgangspunktet og innenfor kommunens grenser ikke skal foregå åpen brenning med mindre det 
omfattes av unntakene i § 5. I tillegg til denne forskrift reguleres brenning av forskrift om 
brannforebygging. Denne forskriften fastsetter at det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle ting 
utendørs på en slik måte at det representerer en brannfare, samt et generelt forbud mot å gjøre opp 
ild i eller i nærheten av skogmark i perioden fra og med 14. april til og med 16. september. 
 
Blant annet er brenning av halm og halmstubber forbudt etter denne forskriften. Halm og halmstubb 
er en ressurs som bør utnyttes i landbruket, og ikke brennes. Oppsamlet halmavfall er å anse som 
produksjonsavfall og skal leveres til godkjent anlegg i henhold til forurensningsloven § 32. 
 
Til § 5. Unntak fra forbudet 
Nedenfor kommenteres de enkelte unntakene: 
a) Åpen brenning på grillinnretninger, bålpanner og utepeiser 

Dette omfatter bruk av åpen ild til matlaging og som varme. Det skal bare benyttes 
grillkull/briketter eller ved/kvist. Gass er også tillat.  
 Unntaket ventes ikke å gi noen vesentlig helse eller miljøpåvirkning. 
Sommermånedene hvor denne type brenning i det aller vesentligste foregår har lav 
forurensningsbelastning. Dette er en type brenning som har lange tradisjoner og er en del 
av det sosiale liv. 
 Enhver har plikt til å vise aktsomhet ved brannfarlig aktivitet, jf. forskrift om 
brannforebygging §§ 2 og 3. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokt. Aske, 
sot og annet brannfarlig avfall må håndteres på en forsvarlig måte slik at brann ikke 
oppstår. 

b) Brenning av rent avfallstrevirke i vedovn 
Brenning av rent trevirke og avfallstrevirke ved riktig trekk og godkjent vedovn gir lave 
utslipp og reduserer belastningen på strømnettet.  
 Det gjøres oppmerksom at brenning av trevirke som er impregnert, malt eller 
overflatebehandlet ikke tillates idet dette kan gi utslipp av helse- og miljøskadelige stoffer, 
og giftig aske. F.eks. inneholder trykkimpregnert virke solgt før 1. januar 2003 arsen-, krom- 
og kobberforbindelser, noe som medfører at både røyk og aske vil inneholde arsenikk.  
Forbruksavfall (kartong, kaffefilter, plast osv.) er ikke tillatt å brenne i vedovn. 

c) Brenning av avispapir og liknende i vedovn innendørs 
Det gis tillatelse til å brenne avispapir og liknende i vedovn. Brenning av papir bør 
begrenses til opptenningsfasen og ikke som en måte å kvitte seg med papiravfall på. 
Etablerte returordninger for papp og papir skal ellers benyttes.  

d) Spredtbygde strøk 



 

 

 Åpen brenning er tillatt i spredtbygde strøk der brenning foregår i henhold til 
forurensningsloven § 8, altså der åpen brenning regnes som «vanlig forurensning» fra 
boliger, fritidsboliger osv. Slik vanlig forurensning kan være brenning av små mengder tørt 
hageavfall fra egen hage. Avstanden mellom boliger må være større enn 100 meter. 

e) Bål, bålpanner og grillinnretninger  
 Det er tillat med åpen brenning i bål, bålpanner og grillinnretninger, herunder engangsgrill, 

til rekreasjon i utmark fra og med 16. september til og med 14. april, eller når dette ikke 
medfører fare for brann. Det forutsettes at brenningen ikke gir varige skader på naturen, 
slik som på bart fjell og svaberg. 

f) Sankthansbål  
 Sankthansbål tillates under forutsetning av at det skjer på egnet sted, og etter godkjent 

søknad fra brannvesenet. Den som søker om å få tenne bål må selvfølgelig også ha avklart 
med grunneier at det kan tennes bål. I denne sammenheng minnes det om forbudet mot 
åpen ild i utmark i perioden fra og med 14. april til og med 16. september. Ønskes det å 
tenne ild i denne perioden må brannvesenet kontaktes.  
 For å unngå større forurensning fra Sankthansbål er det ikke tillat å brenne avfall 
som bildekk, trykkimpregnert og malt trevirke, plast, isolasjonsmateriale osv. 
 

Til § 6 Dispensasjon 
Forskriften fastsetter et generelt forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner. Slik 
brenning er forbudt med mindre det omfattes av unntakene i § 5. I tillegg til denne forskrift, 
reguleres brenning av forskrift om brannforebygging. Da forskriften hjemler en rekke unntak fra 
forbudet legges det opp til en streng dispensasjonspraksis.  
 
Kommunen vil i særskilte tilfeller kunne gi dispensasjon fra forskriften. Der hvor annet ikke 
fremkommer skal kommunen, som lokal miljøvernmyndighet, behandle søknad om dispensasjon 
fra denne forskrift. Søknaden skal være skriftlig. Kommunen har ikke hjemmel til å gi dispensasjon 
for brenning av næringsavfall. Ved behandling av søknader vil det bli lagt vekt på branntekniske, 
forurensningsmessige og helsemessige forhold samt om det er mulig å gjenbruke avfallet/levere 
det til gjenvinning. Det skal fremlegges dokumentasjon på at det som skal brennes ikke inneholder 
miljøfarlige komponenter.  Kommunen har ikke myndighet til å gi dispensasjon for brenning av 
produksjonsavfall, eller brenning av avfall i småovner beregnet for brenning av avfall (se 
kommentarer til § 2 Virkeområde), idet dette krever utslippstillatelse etter forurensningsloven § 11. 
Kommunen har ikke myndighet etter forurensningsloven § 11. 

 
Til § 7 Tilsyn 
For kommunen utøves tilsyn i disse saker av den instans kommunedirektøren til enhver tid har 
delegert denne myndighet til. 
 
Til § 9 Straff 



 

 

Ved overtredelse av bestemmelser i forskriften kan kommunen benytte følgende tilgjengelige 
virkemidler: 
- Gi pålegg etter forurensningsloven § 7 fjerde ledd 
- Ilegge forurensningsgebyr (tvangsmulkt) etter forurensningsloven § 73 
- Iverksette tiltak hvis pålegget ikke etterfølges (jf. forurensningsloven § 74) 
- Kreve refusjon av utgifter i forbindelse med gjennomføring av tiltak etter 
 forurensningsloven § 74 
- Anmelde forholdet (jf. forurensningsloven § 78 og § 79). 

 
 


