Levanger kommune
Sakspapir

Lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall
Saksbehandler: Rigman Pents
E-post:
rigman.pents@ihbr.no
Tlf.:

Arkivref:
2020/2712 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Formannskap
Kommunestyre

Møtedato

Saksnr.

Kommunedirektørens forslag til innstilling:
Lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i Levanger kommune legges ut
til offentlig ettersyn fram til 15. august 2020.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Lov om vern mot forurensing og avfall (forurensingsloven) §38 om forhold om akutt
forurensing.
Forskrift om begrensing av forurensing (forurensingsforskriften). §7-1 angående
luftkvalitet.
Kommentarer til forskrift om begrensing av forurensing har som kommentar at hensikten
er å sikre en god luftkvalitet for innbyggere.
Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlige stoff og om brannvesenets
redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) §5 om at alle har plikt for å
forebygge og begrense brann, eksplosjon eller annen ulykke.
Forskrift om brannforebygging §3 forbud mot å gjøre opp ild eller å behandle
brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre
til brann.
Vedlegg:
Lokal forskrift om åpne brenning og brenning av avfall for Levanger kommune.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
I forurensingsloven med forskrifter er luftforurensing er viktig tema. I brann- og
eksplosjonsvernloven med forskrifter er det fokus på alles plikt til å forebygge brann.

Hvert år mottar både kommunelegen og brannvesenet mange henvendelser om brenning
av bål med og uten avfall. Disse henvendelsene kommer fra innbyggere i kommunen
som føler at røyk fra bålbrenning og/ eller brenning av avfall er til plage for dem, både
av helsemessige årsaker, men også forurensing av klesvask eller innvendig i bygninger.
Brannvesenet rykker hvert år ut på meldinger om bålbrenning, og i de fleste tilfellene er
det også brenning av avfall som skulle vært levert som gjenvinning. Disse utrykningene
er både unødvendige, og tar ressurser fra annen beredskap.
Kommunelege, landbruksenheten og Innherred brann og redning har i samarbeid
utarbeidet en lokal forskrift for Levanger kommune som reduserer bruken av åpen
brenning og brenning av avfall. Denne type lokal forskrift vedtas av stadig flere
kommuner. Likelydende forskrift blir også fremlagt til behandling av Verdal kommune.
Vurdering:
I ett samarbeid om å bedre luft- og bokvalitet i Levanger, samt å få redusert antall
unødige utrykninger for brannvesenet har derfor kommunelege, landbruk og Innherred
brann og redning utarbeidet en lokal forskrift, slik at brenning av bål kan reduseres og
brenning av avfall kan unngås.
Kommunedirektøren tilrår at utkast til forskrift legges ut til offentlig ettersyn fram til 15.
august.

