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Melding om vedtak

Søknaden ble behandlet etter delegert myndighet, jfr. kommunestyresak 3/16, som
saksnummer 80/17.

Vedtak
Med hjemmel i § 6 Forskrift av 28.02.2008 nr 527om åpen brenning og brenning av avfall i
småovner, Gildeskål kommune, gis det tillatelse til å brenne naustrester i forbindelse med
riving. Det er kun tillatt å brenne rent trevirke; impregnert og malt virke er ikke rent.
Søker har full ansvar for at dette gjøres på en forsvarlig og sikker måte slik at brann ikke
sprer seg.

Salten Brann må varsles før brenning.

Lovanvendelse
Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Gildeskål kommune.

Bakgrunn for saken

I forbindelse med strandrydding ønsker tiltakshaver tillatelse til å lage bål av noen gamle
naustrester. Han har vært i kontakt med Salten Brann, og fått beskjed om at Gildeskål
kommune måtte godkjenne dette.

Vurdering
Gildeskål kommune ser det som positivt at det ryddes i strandområder. Når det gjelder
bålbrenning, er det et generelt forbud om dette. I kommunens lokale forskrift er det gitt noen
unntak, men det gjelder ikke brenning av bygningsrester.
Kommunen har ikke anledning til å gi tillatelse til brenning av annet enn rent trevirke. Er
trevirket malt eller impregnert, må dette leveres til godkjent avfallsmottak.
Det er ellers viktig å gi beskjed til Salten Brann slik at de ikke rykker ut unødig på melding
om røykutvikling.
Den som står for brenningen er ansvarlig for å ha kontroll på bålet, og ha tilgang på
tilstrekkelig folk og slokkemidler for å hindre spredning.

Klageadgang
I henhold til Forvaltningslovens §28 og plan- og bygningslovens §1-9 kan vedtaket påklages
til fylkesmannen. Klagen må fremsettes innen 3 uker fra det tidspunkt underretning om
vedtaket er mottatt, jfr. Forvaltningslovens § 29. Eventuell klage sendes til Gildeskål
kommune, Teknisk, postboks 54 8138 Inndyr.
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