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Forskrift om åpen brenning - høring 
 
Holmestrand kommune sender på høring utkast til forskrift om åpen brenning i Holmestrand kommune. 
 
Utkastet til forskrift er hjemlet i forurensningsloven § 9. Etter forurensningsloven § 7 er åpen brenning 
og brenning i småovner i utgangspunktet forbudt: 
 
«Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at det er lovlig 
etter §§ 8 eller 9, eller tillatt etter vedtak i medhold av § 11.» 
 
En slik forurensning er altså forbudt, med minder det foreligger en tillatelse fra Miljødirektoratet eller 
fyllkesmannen (forurensningsmyndigheten), jf. forurensningsloven § 11, eller forurensningen fra 
brenningen kan anses som «vanlig» forurensning fra boliger, primærnæringen med videre, jf. 
forurensningsloven § 8, eller forurensningsmyndigheten har gitt en forskrift om dette etter 
forurensningsloven § 9. 
 
Ved Miljøverndepartementets delegeringsvedtak av 19.07.2001 er kommunen gitt hjemmel til å 
fastsette lokal forskrioft om åpen brtenning og brenning av avfall i småovner, etter forurensningsloven § 
9. Ved å fastsette en slik lokal forskrift har kommunen mulighet til å forby eller tillate all form for åpen 
brenning og brenning av avfall i småovner innenfor de rammene som er gitt av forurensningsloven og 
delegeringsvedtaket. 
 
Tidligere Sande kommune har fra 15.09.2010 hatt en forskrift om åpen brenning, vedtatt av Sande 
kommunestyre. Kommunedirektøren har nå utarbeidet et forslag til forskrift om åpen brenning for nye 
Holmestrand kommune. Dette forslaget er utarbeidet i samsvar med tilsvarende forskrifter for 
kommunene Horten, Tønsberg, Færder og Sandefjord, vedtatt i perioden 2017-2020. 
 
Annet regelverk som grenser opp mot forurensningsloven i dette tilfellet er folkehelseloven, som gir 
hjemmel for kommunen til å gripe inn ved enkelttilfeller av småbrenning som vil kunne føre til 
helsemessige ulemper. I tillegg kan brannsjefen stanse konkrete tilfeller, ut fra en brannteknisk eller 
sikkerhetsmessig årsak. 
 
Åpen brenning gir vesentlig større forurensninger enn for eksempel brenning i forbrenningsanlegg eller 
kompostering. Deler av kommunen er tettbebygd, og utendørs brenning kan gi ulemper både for miljøet 
og helsen. Det finnes gode ordninger for levering av hageavfall og annet avfall i kommunen. Da burde 
det ikke være behov for brenning ut over bålkos og utendørs matlaging. Det foreslås derfor en forskrift 
som gir forbud mot all åpen brenning med unntak av: 
 
 



 

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, 
sliksom 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). 
 

 

For åpen brenning i landbruket er det et krav om melding til brannvesenets alarmsentral Sør-Øst 110 
IKS. Det er da servicetelefonen (tlf 333 14 110) man kontakter med mindre man har behov for 
øyeblikkelig hjelp. 
 
Frist for uttalelse til forskriften settes til  17. desember 2020. 
 
Med hilsen 
 
 
Jan Endre Aasmundtveit  
juridisk rådgiver  
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