Faktaark

Brenning av avfall

Brenning av de fleste typer avfall er ulovlig i
henhold til forurensningsloven. Hver
kommune kan i tillegg gjennom lokale
brenneforskrifter bestemme om og eventuelt
når det er lov å brenne biologisk materiale.
Formålet med slike lokale forskrifter er å
fremme helse, trivsel og miljø for
kommunenes innbyggere gjennom å hindre
sjenerende røyk og lukt, og samtidig hindre
forurensning fra slik aktivitet.
Eksempler på biologisk materiale er rent
trevirke, hageavfall og halm. Større
mengder biologisk materiale er uansett
ulovlig å brenne i henhold til
forurensningsloven.
Det er alltid ulovlig å brenne avfall,
behandlet trevirke og næringsavfall, som for
eksempel halm samlet i rundballer eller
avfall fra byggeplasser.
Oppdager du ulovlig brenning? Ta kontakt
med din kommune.

Visste du at:
➢ Brenning av biologisk materiale kan være et helse- og
trivselsmessig problem, spesielt for de som er utsatt for
luftveissykdommer. Vi anbefaler derfor at dette også
leveres til miljøstasjonen istedenfor å brennes.
➢ Avfall som behandlet trevirke (impregnert, malt el.),
tekstiler, papp, møbler og plast inneholder svært
skadelige stoffer. Åpen brenning av slikt avfall kan føre
til at giftig gass og aske spres i naturen. Dette kan ha en
negativ påvirkning på miljø, dyreliv og menneskers helse
– inkludert redusert forplantningsevne, fosterskader og
andre alvorlige konsekvenser.
➢ Du finner lenke til den lokale forskriften for åpen
brenning og brenning av avfall i småovner på
kommunens nettside.

Kildesortering og gjenvinning

Takk for at du ikke brenner
avfall, og heller benytter deg av
kildesortering gjennom
renovasjonsordningen og på
miljøstasjonene!
På denne måten bidrar du til
økt gjenvinning og redusert
energiforbruk, mindre
helseplager for våre innbyggere
og et mer miljøvennlig
samfunn.
I tillegg til bedre helse og miljø
bidrar kildesortering og
gjenvinning også til lavere
klimagassutslipp og mindre
energibruk til produksjon av
nye produkter. Et godt
eksempel er plast: for hver kilo
plast som gjenvinnes spares 2
liter olje.

I Gjøvikregionen kan vi
kildesortere disse typene
husholdningsavfall:
➢
➢
➢
➢

matavfall
papir
plastemballasje
glass- og
metallemballasje

Dette hentes av Horisont
hjemme hos deg sammen med
restavfallet, som en del av den
kommunale
renovasjonsordningen.
Annet avfall kan leveres på
miljøstasjonene. Hageavfall,
elektrisk/elektronisk utstyr og
en del andre typer avfall kan
leveres gratis.

Her finner du din nærmeste
miljøstasjon:
Gjøvik
➢ Biri
➢ Snertingdal
➢ Dalborgmarka
Vestre Toten
➢ Prøven
Østre Toten
➢ Kraby
Nordre Land
➢ Vinjarmoen
➢ Åmot
Søndre Land
➢ Hov
Mer informasjon om
miljøstasjonene finner du på
www.hiks.no

Faktaarket er utviklet i et samarbeid mellom kommuner i
Gjøvikregionen, Horisont Miljøpark IKS og
Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter

