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Søndre Land kommune informerer: 

 

 

 

Regler og retningslinjer for åpen brenning. 



 

Bakgrunn:  

Åpen brenning— f.eks bråtebrenning, og halmbrenning  er en vanlig virksomhet,  

spesielt på våren. Kommunen  ønsker prinsipielt at  åpen brenning  bør  unngås, for å   

beskytte mot de belastninger på helsen og miljøet som følger av det.  

Kommunen har  anledning til å utforme egne forskrifter som  regulerer åpen brenning.   

Søndre Land kommunestyre  har , som alternativ til for forskrift,  vedtatt å utarbeide   

retningslinjer, og råd . Hensikten er å påvirke holdninger og handlinger   slik at  flest  

mulig blir bevisste på ulempene, og derfor velger  gode alternativer til  åpen brenning.  

Fakta:  

Søppelbrenning utenom godkjente anlegg er forbudt (i hht. Forurensningsloven ) .  

Følgende er forbudt å brenne—og må leveres til egnede mottak.  

 Produksjonsavfall/ næringsavfall / impregnert og malt treverk/rivningsavfall.  

 Husholdningssøppel, plast, matavfall. 

 GLT avfall sørger for innsamling av kildesortert søppel. 

 Landbruksplast.  Dette  kan leveres til STENA i Glaruddalen etter avtale. 

 Husholdningsavfall – GLT avfall sørger for innsamling av dette. 

 Spesialavfall  (malingrester, oljeholdige produkter). Dette skal leveres til godkjent 

mottak. 

Hva kan du gjøre med hageavfall?  

Kompostering er et enkelt miljøvennlig alternativ, der mye av hageavfall kan gjenbrukes.  

Alternativt  kan du levere  rent hageavfall gratis på Miljøstasjonen i Kråkvika i Hov . 

http://www.glt-avfall.no/stasjoner/Hov/    

 

Åpen brenning 

Brenning av hageavfall og bråtebrenning  er  altså  ikke forbudt etter loven.  

Det knytter seg  nok en del ”tradisjon”  og ikke minst bekvemmelighet  til dette..  

Dessverre  medfører  altså  bråtebrenning  til dels store utslipp av miljø og helse-

skadelige  stoffer (tjærestoffer, dioksiner og tungmetaller ).  

Røyken, med sot og sveve-partikler  forårsaker helseplage for astmatikere og  

allergikere.  Det kan uansett være til  sjenanse for naboer.   

 Halmbrenning har i større grad et nytteperspektiv,  bl.a bekjemping av ugrass og sopp– 

elementer som ellers må sprøytes.  Men her har moderne  dyrkningsmetoder, og økt  

utnyttelse av halm redusert behovet for brenning.  

 

https://lovdata.no/lov/1981-03-13-6
http://www.glt-avfall.no/stasjoner/Hov/


Om du likevel velger å brenne, må du vise stor aktsomhet, og hensyn.  

 Med ”hageavfall” menes kun organisk materiale som gress, løv, kvist osv,. Det bør 

være tørt, da våt hageavfall  forbrenner ufullstendig, og forurenser desto mer.  

 Ta alltid  hensyn til naboer og andre som kan bli berørt av røyken.  

Brenning i tettbebygde området , der ulemper for nærboende vil være størst bør  

derfor i særlig grad unngås.   

 Avstå fra brenning på helligdager og offentlige høytidsdager.  

 Ikke brenn bråte på dager med mye vind. . 

 Ha alltid tilgang på vann, og spyl gjerne vann rundt hele det området hvor det skal 

brennes. 

 Brenningen skal være avsluttet før mørkets frembrudd.  

 Brannvesenet skal alltid ha beskjed før du begynner å brenne på telefon:  

61 14 80 00 eller 97 01 33 40  

 Ved  klager,  på  uforsvarlig brenning, eller  pga helseulemper  kan brannvesenet på 

eget initiativ, eller  på helse-tjenestens  eller politiets anmodning  når som helst  

rykke ut og slokke brannen. Uaktsom brenning kan medføre påtale, og avkorting i  

forsikring ved skade.   

 

Landbruk:  

  All brenning skal varsles til brannvesenet i rimelig tid før brenning finner sted:  

61 14 80 00 eller 97 01 33 40. 

 Alminnelig hensyn tilsier at man bør  avstå fra brenning på helligdager og offentlige 

høytidsdager.  

 Brenning skal være avsluttet før mørkets frambrudd. 

 Spesielle hensyn, inkludert varsling  bør tas når brenning skjer i nærhet av skoler, 

barnehager, helseinstitusjoner og idrettsanlegg. 

 Halmbrenning bør hovedsakelig foregå i perioden 1.4 til 31.5. Halmen skal være 

spredt utover jordet.  NB!! Oppsamlet halm regnes som produksjon/næringsavfall og  

skal ikke brennes. 

 Jordarbeiding i ytterkant av arealet som skal brennes må gjennomføres før brenning 

settes i gang.   

 Sjekk værvarsel for vindstyrke og – retning. Utsett brenning ved usikkerhet.  

 Flatebrenning i skogbruket meldes særskildt:. Brannvesenet krever en plan for  

gjennomføring av flatebrenning som skal beskrive  f eks avstand til hus, tilgang på 

vann til slokking, mannskap tilgjengelig osv. 



Andre brannobjekter: 

Planlagt nedbrenning , av hus f eks som øving for brannvesenet  skal kun skje etter at 

det er søkt og gitt rivetillatelse fra Søndre Land kommune.  Brannobjektet skal  

inspiseres og godkjennes av brann/miljøkyndig før brenning finner sted.  

Bålbrenning: 

 Generelt er det forbud mot å tenne bål i eller i nærheten av utmark i perioden 15. 

april til 15. september uten tillatelse fra det lokale brannvesenet. Dette gjelder også 

bruk av engangsgrill eller andre bål- eller peisinnretninger som settes direkte på bak-

ken.  Større bål ved anledninger som f eks St. Hans bålet skal  bestå av rent trevirke. 

Behandlet treverk (malt, impregnert ) er spesialavfall.og er forbudt å brenne.  Finne et 

velegnet sted, som bør være god i avstand til bygninger , skog og annet brennbart  

materiale.  Man må  ha tilgang på  rikelig med slokkevann i nærheten.  

 Forlat aldri et bål som ikke er hundre prosent slokket. Det kan lett blusse opp igjen, 

særlig dersom det blåser. Det skal være en sikkerhetsansvarlig. Pass spesielt på barna.  

Grilling:  

 Grilling er en hyggelig form for åpen brenning som er tillatt. Imidlertid er det stadig 

viktig å vise aktsomhet  -  og unngå skader på både mennesker og miljøet. Dette gjelder 

i særlig grad for engangsgriller.   

 Plasser grillen støtt og i betryggende avstand fra brennbart materiale 

 Bruk kun godkjent tennvæske, og ikke bruk tennvæske etter at grillen er tent 

  Ha kontinuerlig kontroll med grillen etter at den er tent. La aldri barn være alene 

med grillen  

 Ha alltid et slokkemiddel i nærheten. 

 Aske fra grillen må tømmes i ubrennbar beholder med lokk. 

 

Ring brannvesenet  NØD 110 hvis brenning truer med å komme ut av kontroll. 

Spørsmål  vedrørende  forhold denne brosjyren tar opp kan rettes til   Søndre Land  

kommune  - gjerne som epost  til epost@sondre-land.kommune.no  og merk  

henvendelsen ”åpen brenning”.  

 

Med vennlig hilsen                Søndre Land kommune v/ 

 

 Hans Martin Søfferud      Anette Sand     Jens A. Mørch 

         Brannsjef     Fagkonsulent Landbruk  Kommuneoverlege. 
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