FORSKRIFT OM ÅPEN BRENNING OG BRENNING AV AVFALL I SMÅOVNER,
FOR KLEPP KOMMUNE
Vedtatt av kommunestyret i Klepp 17.09.2012 i medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot
forurensninger og om avfall § 9 jf Miljøverndepartementets delegeringsbrev av 19. juli 2001.
§ 1 FORMÅL
Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge
av åpen brenning og brenning av avfall i småovner.
§ 2 VIRKEOMRÅDE
Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor kommunens grenser.
§ 3 DEFINISJONER
I denne forskrift menes med:
a) Åpen brenning: All brenning som skjer utendørs.
b) Småovner: Forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Klima og forurensingsdirektoratet eller
fylkesmannen, eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven.
§ 4 FORBUD MOT ÅPEN BRENNING OG BRENNING AV AVFALL I SMÅOVNER
Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5.
§ 5 UNNTAK FRA FORBUDET
Følgende brenning skal likevel være tillatt:
a) Åpen brenning på grillinnretninger eller utepeiser.
b) Bålbrenning som del av natur og friluftsliv i nærheten av skogsmark i perioden 15. september – 15.
april.
c) Brenning av rent avfallstrevirke i vedovn, med unntak av impregnert, malt eller overflatebehandlet
trevirke.
d) Bråtebrenning og brenning av små mengder tørt hageavfall utenfor tettbygd strøk.
e) St. Hansbål (det er bare tillatt å brenne greiner og annet rent trevirke).
f) Ranke- og flatebrenning i skogbruket. Gjelder bare brenning av skogsavfall på stedet. Oppsamlet
skogsavfall regnes som produksjonsavfall.
g) Halmbrenning i jordbruket. Gjelder bare brenning av halmstubber ute på jordet. Oppsamlet halmavfall
regnes som produksjonsavfall.
Brenning etter punkt d), e), f) og g) skal varsles Klepp kommune, som informerer brannvesenet.
Brenning må skje på dagtid (gjelder ikke St. Hansbål). Det blir ikke gitt tillatelse til brenning på søndager
og helligdager eller på påskeaften. Dette gjelder ikke brenning etter pkt a), b), c) og e). Ilden må ikke
forlates før den er fullstendig slukket. Slukking skal være utført før det blir mørkt. Slukkingsutstyr skal
være lett tilgjengelig.
§ 6 DISPENSASJON
Klepp kommune kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4, etter søknad.
§ 7 TILSYN
Kommunen/brannvesenet fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes.
§ 8 KLAGE
Vedtak truffet av vedkommende organ i kommunen i medhold av denne forskrift kan påklages.
§ 9 STRAFF
Overtredelse av denne forskrift kan medføre straffeansvar jf. forurensningsloven § 78.
§ 10 IKRAFTTREDEN
Denne forskrift trer i kraft fra 17.09.2012.

