§6 SØKNAD ANGÅENDE ÅPEN BRENNING
Lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner for Vestre Toten,
fastsatt 03.05.2007 forbyr i utgangspunktet all åpen brenning. Forskriften gir likevel
adgang til visse typer brenning på vilkår. (søknad om dispensasjon fra forskriften eller
melding).

Ved søknad:
Skriftlig søknad om dispensasjon må foreligge i god tid, senest 14 dager før brenning
skal foregå. Følgende opplysninger må foreligge før søknaden kan behandles:

Det søkes om dispensasjon fra (sett kryss):

§6 a)

Halmbrenning om våren utenfor perioden dersom spesielle klimatiske forhold har
gjort det vanskelig å få utført forsvarlig brenning i gitte tidsrom.
Normalt er perioden f.o.m. 15. april t.o.m. 31. mai, men dette kan variere etter
vårens tid for ankomst.

§6 b)

Halmbrenning om høsten ved vekstskifte fra korn til poteter

§6 c)

Flatebrenning i skogbruket

§6 d)

Brenning som har en samfunnstjenlig hensikt med dokumenterte fordeler som i
vesentlig grad overstiger ulempene brenningen vil medføre, dog ikke på
bekostning av helse eller sikkerhet.

Søknad om tillatelse til bålbrenning, grilling eller lignende i eller i nærheten av skog
og mark (sett kryss):

F.o.m. 15. april t.o.m. 15. september er det forbudt å gjøre opp ild (bål, grill eller
lignende) i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen.
Forskrift om brannforebygging § 3 om å gjøre opp ild utendørs.
Fortsetter neste side

Adresse: Pb. 84, 2831 Raufoss
Telefon: 61153300, Telefaks 61153555
E-post: Post@vestre-toten.kommune.no Internett: www.vestre-toten.kommune.no
Giro: 1503 34 50335

Oppgi et tidsrom hvor brenning søkes gjennomført:
Fra dato:

Til dato:

Fra kl:

Til kl:

Stedsangivelse. Angi og beskriv stedet for brenningen så nøyaktig som mulig:

Kartreferanse - oppgis dersom den er kjent:

Hva som skal brennes. Beskriv hva, kvalitet, mengde, areal, volum, m.v:

Sikringstiltak. Beskriv alle nødvendige tiltak innen helse, miljø og sikkerhet (HMS) for å sikre at
brenningen ikke fører til skade eller annen ulempe for omgivelsene:

Ansvarlig
Fullt navn på ansvarlig person for brenningen:

Telefon
Oppgi minst ett telefonnr. hvor ansvarlig kan
nås – også mens brenning pågår:

Andre opplysninger av betydning for søknaden:

Antall naboer, gjenboere og andre som er varslet (skriv antall):
Søkers underskrift er samtidig en bekreftelse på at alle som
kan bli berørt av brenningen er varslet og har gitt sitt samtykke.
Søknad sendes (helst som epost), alternativt:
Pr. post: Vestre Toten kommune Pb 84, 2831 Raufoss
Pr. epost: post@vestre-toten.kommune.no

Sted

Dato

Søkers / melders navn
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