
Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i 
småovner, Holmestrand kommune, Vestfold og 
Telemark 
Hjemmel: Fastsatt av Holmestrand kommunestyre den 02.12.2020 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om 

vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 9 og § 32, jf. Miljøverndepartementets 
delegeringsbrev av 19. juli 2001. 

§ 1.Formål 

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

§ 2.Virkeområde 

Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall innenfor kommunens 
grenser. 

Forskriften omfatter alt næringsavfall, landbruksavfall, husholdningsavfall og hageavfall. 

Brannvesenets øvelsesbrenning av kondemnerte hus, samt kontrollerte slukningsøvelser 
omfattes ikke av denne forskriften. 

§ 3.Definisjoner 

Med begrepene i denne forskriften menes: 

1. Åpen brenning: All brenning som skjer utendørs ved bålbrenning og småovner. 
2. Brenning av avfall: All avfallsbrenning ved åpne bålplasser, samt brenning i 

småovner ute og inne, samt forbrenningsovner som ikke har tillatelse etter 
forurensningsloven. 

3. Avfall er kasserte gjenstander, materialer eller stoffer som stammer fra husholdningene 
(husholdningsavfall) eller fra bedrifter (næringsavfall). Det vises for øvrig til 
forurensingslovens definisjoner for avfall. 

 
§ 4.Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner 

Åpen brenning og brenning av avfall er forbudt innenfor kommunens grenser, med 
mindre annet følger av unntakene i forskriften § 5. 

§ 5.Unntak fra forbudet 

I de tilfeller det åpnes for at brenning tillates etter unntak i forskriften, må det generelt 
forutsettes at materialene som brennes ikke inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. 

Følgende brenning skal være tillatt og er unntatt forbudet: 

1. Åpen brenning på grillinnretninger, brenning av rent trevirke i utepeiser, og «kaffebål» 
brukt i tradisjonelt friluftsliv på de vilkår som beskrevet i forskrift 17. desember 2015 nr 
1710 om brannforebygging § 3. Åpen brenning må ikke skje så nær vegetasjon, 
svaberg eller annet fast fjell at det forårsaker skade. Grill må ikke settes direkte på 
underlaget. 

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



3. Faste bålplasser og grillsteder som er godkjente av kommunen. 
4. Brenning av sankthansbål 23. juni eller tilstøtende helg. 
5. Landbruksnæringen 

         Brenning av kvist fra jordekanter og frukthager der dette er en del av 
landbruksdriften. Det forutsettes at dette skjer i samme område som ryddingen blir 
foretatt. Slik brenning skal meldes på forhånd til brannvesenets alarmsentral, Sør-Øst 
110 IKS (tlf 333 14 110). 

 
§ 6.Dispensasjon 

Kommunen kan etter søknad dispensere fra forbudet i § 4 i særlige tilfeller. 

§ 7.Tilsyn 

Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskriften overholdes. 

§ 8.Klage 

Vedtak truffet i medhold av denne forskriften kan påklages til kommunalt klageutvalg. 

Holmestrand kommune er saksbehandler for klagebehandlingen. 

§ 9.Straff 

Overtredelse av denne forskriften kan medføre straffeansvar etter forurensningsloven 
§ 78. 

§ 10.Ikrafttreden 

Denne forskriften trer i kraft fra 01.01.2021 

Fra samme tid oppheves forskrift 15. september 2010 nr. 1281 om åpen brenning og 
brenning av avfall i småovner, Sande kommune, Vestfold 


