
Brenning av trevirke 

      

Faktaarket er utviklet i et samarbeid 
mellom kommunene i Gjøvikregionen, 
Horisont Miljøpark IKS og 

Dokkadeltaet Nasjonale 
Våtmarkssenter 
 

Visste du at: 

Faktaark 

➢ miljøgifter kan spres når avfall brennes med åpen 

flamme og uten godkjent rensesystem for røykgassene. 

➢ brenning av avfall kan avgi skadelig og giftig aske og 

røyk, som blant annet kan fremkalle allergier og på 

andre måter ha negativ helsepåvirkning.  

➢ alt avfall skal leveres til godkjente 

mottak/miljøstasjoner, og privat dumping eller brenning 

i naturen er forbudt. Dette gjelder både for private og 

bedrifter.  

➢ henvendelser fra publikum om ulovlig brenning av avfall 

skal rettes til kommunen og/eller brannvesenet. 

 

Hva skjer når behandlet trevirke brennes? 

Malt, impregnert eller på annen måte overflatebehandlet 
trevirke er materialer det er spesielt problematisk å 
brenne. Å brenne behandlet trevirke gir utslipp av helse- 

og miljøskadelige stoffer både under brenning og via 
asken. 

Trykkimpregnert trevirke solgt før 01.01.2003 
inneholder kobber-, krom- og arsenforbindelser (CCA). 
Når man brenner slikt trevirke, vil både røyk og aske 

inneholde arsenikk. CU-impregnert trevirke inneholder 
kobbersalter og midler for råtehemming. Slikt trevirke 
vil også kunne avgi miljøgifter og skal derfor heller ikke 
brennes.  

Kreosotholdig (brunsort) treverk inneholder 
polyaromatiske hydrokarboner (PAH). I malt trevirke 

kan det være brukt bly og kvikksølv. Alle slike 
tungmetaller som eventuelt frigjøres ved brenning finnes 
igjen i flyveasken, som blir liggende der det detter ned. 
Tungmetallene er alle giftige i «riktige» mengder. Det er 

derfor viktig at alt av behandlet trevirke leveres til 
miljøstasjonen for riktig sortering. 

 

 
 
De fleste kommuner har 
forskrift som regulerer åpen 
brenning og brenning av 
avfall i småovner. 
 
Formålet med lokale forskrifter er å 

fremme helse, trivsel og miljø for 
kommunenes innbyggere.  
 
Reguleringen sikrer også bedre 
avfallshåndtering, og bidrar til å 
hindre sjenerende røyk og lukt, samt 
utslipp av skadelige stoffer gjennom 
forurensede partikler.  
 
Det finnes ofte unntak for brenning av 
ubehandlet trevirke, men forskriftene 
varierer. Det er derfor viktig å sette 

seg inn i regelverket i sin kommune 
før man brenner noe – og bruke den 
kommunale avfallshåndteringen for å 
levere forbruksavfall.   
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