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Enligt 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor får kommunen
meddela föreskrifter om förbud helt eller delvis mot eldning utomhus samt om liknande
förebyggande åtgärder mot brand. Föreskrifterna anger hur kommunen tillämpar denna
bestämmelse.

Föreskriftens omfattning
1

§

Föreskrifterna gäller eldning utomhus i form av fast bränsle som ved, kol, gräs, halm,
ris, löv etc. Med begreppet eldning bör även förstås grillning med fast bränsle och
anordnande av brasor. Vid extrem brandrisk omfattas även öppen låga med annat än
fasta bränslen så som svets, gasolbrännare och stormkök.

Förbud mot eldning utomhus och likande förebyggande
åtgärder mot brand
2

§

Vid brandrisk 4, 5 eller 5E (FWI-värde enligt Brandrisk skog och mark) får
kommunchefen eller dennes ersättare besluta om föreskrifter om förbud mot eldning
utomhus, om det är av betydelse för att förebygga uppkomsten av bränder.
Vid särskilda situationer eller väderförhållanden får kommunchefen besluta om
rekommendation med uppmaning om försiktighet vid eldning utomhus eller besluta om
föreskrifter om förbud mot eldning utomhus.
Beslut om eldningsförbud ska meddelas via kommunens hemsida, räddningstjänstens
hemsida och via lokalpressen. När beslutet upphävs ska detta meddelas på motsvarande
sätt.

Förbud mot eldning utomhus vid mörker
3

§

Eldning utomhus är förbjudet mellan solens nedgång och solens uppgång.

Eldning i större omfattning
4 §
Eldning i större omfattning ska, senast 24 timmar innan eldning sker, anmälas till
räddningstjänsten. Anmälan ska innehålla uppgifter som räddningstjänsten bedömer
vara nödvändiga. Med större omfattning avses bränning av större rishögar,
svedjebränning, halmbränning eller liknande.
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Undantag från eldningsförbud
5 §
Påsk- och Valborgsmässoeldar tillåts även efter mörkrets inbrott vid brandriskprognos
3 eller lägre och om stark eller byig vind inte förekommer. Anmälan om nyssnämnda
brasor ska ske till räddningstjänsten senast 24 timmar innan eldning.
6 §
Kommunchefen får i enskilda fall besluta om undantag från dessa föreskrifter.
Bestämmelsen tillämpas restriktivt.

Ansvar
7 §
Den enskilde, vare sig det är en fysisk eller juridisk person, bär i första hand ansvaret
för att skydda liv, egendom och att inte orsaka olyckor. Den enskilde har en skyldighet
att följa beslut om utfärdande av föreskrifter om eldningsförbud.
Den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas
med stöd av 10 kap. 3 § i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.
8 §
Den som eldar utomhus bär alltid ansvaret för att genomförandet sker betryggande ur
hälso-, miljö- och brandskyddssynpunkt. Detta gäller oaktat om eldningen anmäls till
räddningstjänsten eller inte.
9 §
Eldning får aldrig ske i strid med gällande lag eller andra kommunala föreskrifter om
eldning som är utfärdade i enlighet med miljöbalken (1998:808).
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