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Kungörelse
om
Förbud mot eldning utomhus

Med anledning av den stora risken för gräs- och skogsbränder i skog och mark, har
räddningscheferna för kommunerna i Skåne nordost beslutat om förbud mot eldning utomhus i delar av Skåne nordost.
Beslutet om eldningsförbud grundas på Förordningen om skydd mot olyckor (SFS
2003:789) 2 kap 7§.

Eldningsförbudet gäller från och med 2017-05-30 och omfattar kommunerna Kristianstad, Hässleholm, Hörby, Höör, Östra Göinge, Osby och Bromölla.
Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå trots mindre mängd nederbörd kan komma
lokalt.

Räddningstjänsterna i Skåne nordost

Anders Olofsson
Vakthavande brandingenjör i Kristianstad

Vad betyder egentligen eldningsförbud?
Eldningsförbud innebär att du inte får använda öppen låga utomhus. All eldning utomhus är
då förbjuden. Eldningsförbudet är lokalt men gäller i detta fall Bromölla, Hässleholm, Hörby,
Höör, Kristianstad, Osby och Östra Göinge kommun.
Du tillåts använda fasta grillplatser som finns på allmänna platser och t ex i parker. Grillplatserna är ofta byggda i betong och sten där själva elden inte kommer i kontakt med marken för
att minimera risken att elden sprider sig och blir en brand.
Det går också bra att använda fasta hemmagrillar som står på egna ben och inte är i kontakt
eller nära marken. Gasolgrill går också bra att använda.
Tänk på att du kan ställas till svars och blir straffad om du orsakar en brand på grund av oaktsamhet.
Tänk på att engångsgrillar lätt kan orsaka bränder - de är lömska och kan bli mycket varma.
Ställer du en engångsgrill i gräset kan det lätt ta eld i gräset. Räddningstjänsterna avråder till
att använda engångsgrillar!
Om du är rökare är det viktigt att du inte slänger fimpar hur som helst. Tänk också på att inte
slänga ut glödande cigarretter från bilar eller tåg eftersom de kan antända torrt gräs i vägren
eller banvall.
Vid arbete i skog, följ gärna Skogsstyrelsens rekommendationer
(https://www.skogsstyrelsen.se/bruka-skog/skogsskador/skogsbrander/)

Lagar och regler om eldning utomhus
Eldning utomhus ska alltid ske på ett ansvarsfullt och säkert sätt. Det regleras därför i flera
olika lagtexter. Här följer några exempel.

Brottsbalken
13 kap. Om allmänfarliga brott
6 § Den som av oaktsamhet, genom att umgås ovarsamt med eld eller sprängämne eller på
annat sätt, vållar brand eller ofärd som avses i 1, 2 eller 3 § eller framkallar fara för det döms
för allmänfarlig vårdslöshet till böter eller fängelse i högst sex månader.
Är brottet grovt, dömes till fängelse i högst två år. Lag (1990:416).

Miljöbalken
2 kap. Allmänna hänsynsregler m m
3 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra
de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs
för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller
olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Lagen om skydd mot olyckor
10 kap. Ansvar
3 § Till böter skall den dömas som
1. uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot förbud mot eldning utomhus som har meddelats

