
Retningslinjer for brenning av halm, bråte og avfall.

1. Generelt  
- Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til 
brann. Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller 
i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Det er likevel 
tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann. Enkelte større bål 
ved større arrangement gir vi tillatelse til hvis værforhold og sikringstiltak gjør at 
vi regner det som forsvarlig.

2. Halmbrenning  
- Ved henvendelse om halmbrenning viser vi til retningslinjene vedtatt av 
landbruksnemnda 04.11-04. Det presiseres at vi ikke gir tillatelse til brenning, men
tar meldingen med stedsangivelse og telefonnummer til etterretning slik at vi kan 
komme i kontakt med den ansvarlige for brenningen hvis vi får henvendelser fra 
andre.  Vi kan også unngå unødvendige utrykninger hvis vi har oversikt over hvor 
det skal brennes. Melding gis til 110- sentralen tlf: 611 48000. 
 
- Dette står på hjemmesiden til Ringsaker kommune:

Tidsrom og begrensning for halmbrenning

 Det er ikke tillatt å brenne halm på søndag, mandag eller offentlige høytidsdager.
 Det skal ikke brennes halm etter solnedgang.
 Det er ikke tillatt å brenne halm om høsten etter 1. oktober.
 Det kan for øvrig ikke brennes halm om høsten på areal som disponeres av foretak 

som mottar tilskudd til generelle miljøtiltak i jordbruket, jfr. forskrift om tilskudd til 
generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark, lokal forskrift fastsatt av Fylkesmannen
i Hedmark 25.6.2004 med hjemmel i lov om jord av 12. mai 1995 og forskrift av 16. 
juni 2004 om produksjonstilskudd i jordbruket § 5

Gjennomføring av halmbrenning 

 Ukedag og værforbehold er avgjørende for om halmbrenning kan gjennomføres. Ta 
hensyn til været.

 Værforholdene er avgjørende for om halmbrenning er forsvarlig.
 Vindstyrke og vindretning må vurderes før påtenning av halmen.
 Tørr halm og gunstig værdrag reduserer ulempene.
 Halmbrenningen bør foretas om våren da det normalt gir minst røykutvikling.
 Det kan eventuelt prøvebrennes et mindre areal for å sjekke værdrag og røyk.

Avgrensning og kontroll

 Det skal pløyes rundt området i minst 2 meters bredde eller stubbharves rundt området
i minst 5 meters bredde.



 Det skal vurderes å brenne en sikringssone mot vindretning før påtenning av 
hovedarealet.

 Det skal ikke brennes nærmere bygninger enn 50 meter.
 Det skal være vakthold ved brenningsområdet og det bør være en plan for slukking av 

brenningsområdet.
 Det skal ikke brennes større flater enn at ilden kan kontrolleres.
 Avslutt halmbrenning hvis vindstyrken øker eller vindretningen dreier mot bebyggelse

og trafikkerte veier.

Helsehensyn

Retningslinjene skal være kjent for allmennheten. Hver enkelt i nabolaget som er plaget av 
astma eller allergi kan melde fra om dette til aktuelle gårdbrukere. Gårdbrukeren kan 
informeres per post med navn, telefonnummer og eventuelt e-postadresse. Før halmbrenning 
plikter gårdbrukeren å melde fra til dem som har gitt slik beskjed.

Varsling

Brannvesenet skal ikke (innspill for endring gitt til landbrukskontoret 09.05.18 – 110-
sentralen bør varsles) forhåndsvarsel før halmbrenning. Brannvesenet varsles snarest dersom 
halmbrenningen kommer ut av kontroll. Det vises for øvrig til brannloven om alminnelig 
aktsomhet og straffeansvar. 

Dispensasjon

Det kan søkes om dispensasjon for halmbrenning etter 30. september. Slik søknad skal være 
begrunnet og sendt kommunen ved landbrukskontoret. Kommunen avgjør søknaden ut fra en 
miljø- og helsefaglig vurdering.

Overtredelse av retningslinjene

Der det foreligger opplysninger om evnt. overtredelse av retningslinjene skal ansvarlig for 
foretaket få skriftlig henvendelse fra kommunen. Henvendelsen rettes til ansvarlig person for 
aktuelt foretak, dvs. person som søker produksjonstilskudd for aktuelt areal. Ansvarlig person 
skal deretter gjøre skriftlig rede for hendelsen. Denne sendes kommunen senest innen 14 
dager. Kommunen avgjør deretter om det foreligger et brudd på retningslinjene og om det har 
ført til helsemessige problemer for befolkningen. Deretter utstedes en skriftlig advarsel.

Dersom overtredelsen gjentas iverksettes sanksjoner i form av bøtlegging og straff som følger 
av bestemmelsene i forurensningsloven.

Kontakt

Ta gjerne kontakt med landbrukskontoret hvis du har spørsmål, eller trenger råd og 
veiledning.

Ole Fredrik Dæhli, tlf. 96942071, ofd@ringsaker.kommune.no



3. Bråtebrenning  
- Vi henstiller publikum om å avstå fra bråtebrenning og isteden benytte 
gjenvinningsstasjonene eller kompostering på egen tomt. Det er ikke tillatt å 
tømme hageavfall i utmark, da dette kan føre til spredning av fremmede arter, og 
det er visuelt stygt å se på. Det er gratis å levere hageavfall på 
gjenvinningsstasjonene i Ringsaker kommune. 
- Ringsaker kommune har ikke fastsatt «forskrift om åpen brenning og brenning 
av avfall i småovner», dermed er brenning som kan regnes som vanlig 
forurensning jf. forurensningslovens §8 lovlig. Brenning som faller inn under 
begrepet vanlig forurensning er brenning av små mengder tørt hageavfall fra egen 
hage (løv, gress og kvist), halmbrenning i jordbruket og flatebrenning i 
skogbruket. St. Hansbål er tillatt, men det skal kun benyttes rent ubehandlet 
trevirke og brannvesenet skal varsles på forhånd. 
- All form for brenning i boligområder bør frarådes, da man må ta hensyn til 
personer med luftveisproblemer samt brannfare.
- Med vanlig forurensning fra brenning av avfall i småovner menes for eksempel 
opptenning og brenning av avispapir eller rent rivningstrevirke i vedovn. 
- Brenneren har selv det hele og fulle ansvaret for all form for brenning. 

4. Avfallsbrenning  
Brenning av avfall er ikke tillatt i henhold til forurensningsloven. Det som kan 
brennes er det som regnes som vanlig forurensning. Se punkt 3.

Litt mer informasjon om brenning av avfall:

 Åpen brenning   av søppel, trykkimpregnert trevirke og liknende. Dette regnes ikke 
som vanlig forurensning og er forbudt.

 Brenning av avfall i ovner som er ment for å destruere et avfallsprodukt, for 
eksempel bakgårdsovner. Slik brenning er ulovlig, med mindre ovnen har en 
utslippstillatelse fra forurensningsmyndigheten i medhold av forurensningsloven § 11 om
særskilt tillatelse til forurensende tiltak. Det er Fylkesmannen som er 
forurensningsmyndighet for småovner ment for avfallsforbrenning. Kommunen kan kun 
regulere brenning av avfall i småovner som er ment for oppvarming med videre, slik som
opptenning og brenning av avispapir og rent rivningstrevirke.

 Brenning av næringsavfall er ikke tillatt verken ved åpen brenning eller brenning i 
småovner. Dette inkluderer blant annet bygg- og anleggsavfall. Det er Fylkesmannen 
som regulerer disponering av næringsavfall.

 Brenning av avfall i avfallsforbrenningsanlegg – Det er Fylkesmannen som er 
myndighet for avfallsforbrenningsanlegg. Disse anleggene må ha tillatelse etter 
forurensningsloven.

5. Brenning av hele bygninger  
Vi gjør oppmerksom på at Fylkesmannen tolker forurensningsloven dit hen at 
brenning av hele bygninger er i strid med forurensningsloven. I tillegg strider slik 
brenning mot renovasjonsforskriften. Vi gjøre oppmerksom på at det må søkes om 
rivningstillatelse til kart- og byggeseksjonen på teknisk etat. Unntak fra forbudet, 
men ikke fra rivningstillatelse, kan gis hvis brenningen skal utføres som ledd i 

http://www.miljokommune.no/Ordforklaringer/A1/
http://lovdata.no/all/tl-19810313-006-003.html#11
http://www.miljokommune.no/Ordforklaringer/A/


øvelse for brannvesenet. Henvendelse vedrørende slik øvelsesbrenning kan rettes 
brannvesenet. 
Tatt fra miljokommune.no:

For at brenningen skal betraktes som vanlig forurensning og være helse- og 
miljømessig forsvarlig må bygningen være tilstrekkelig miljøsanert i forkant. 
Miljøsanering betyr at alle bygningsdeler og inventar som kan være til skade eller 
ulempe for miljøet, er fjernet før brenning foretas. Eksempler på slike 
komponenter er lysstoffrør, PCB-holdige kondensatorer og isolerglassruter, 
elektriske- og elektroniske komponenter, trykkimpregnerte materialer, PVC og 
blyholdige kabler. En mer utførlig omtale framgår av ”Håndbok i miljøsanering 
av bygninger” som er utgitt i forbindelse med ØkoBygg-programmet.

6. Henvendelse fra naboer  
Hvis det kan være fare for spredning, eller det er snakk om avfallsbrenning i strid 
med lov eller forskrift, reiser vi ut og snakker med den som er ansvarlig for 
brenningen, og får vedkommende til å stoppe. Ved avfallsbrenning i strid med hva 
som kan regnes som vanlig forurensning (punkt 3 og 4) kontakt:

Jens F. Østvik
Tlf: 92 42 86 69
E-post: jfos@ringsaker.kommune.no
Rådgiver forurensning og forsøpling.

Hvis det under punktene 1-6 er utvist grov uaktsomhet henstiller vi politiet til å 
sørge for anmeldelse. 
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