Eldning utomhus

Vägledning för Dalarnas län

Diarienummer: 452-2132-2019
Omslagsbild: Eldning vid en iordningställd grillplats. Foto: Mostphotos.
Rapporten kan laddas ner från Länsstyrelsen i Dalarnas läns webbplats:
www.lansstyrelsen.se/dalarna/publikationer
Den kan även beställas från Länsstyrelsen i Dalarnas läns, telefon 010 225 00 00.
Ingår i serien Rapporter från Länsstyrelsen i Dalarnas län, ISSN: 1654-7691.

Eldning utomhus

Vägledning för Dalarnas län
Länsstyrelsen i Dalarnas län har tagit fram följande vägledning rörande förbud mot
eldning utomhus. Vägledningen anger en inriktning för hur beslut om eldning utomhus
ska fattas, föreskrivas och kommuniceras inom Dalarnas län.

Johan Erikson
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Brandrisk
Med brandrisk avses i denna inriktning sådan brandrisk som, under tiden den
27 april till 31 augusti varje år, dagligen beslutas av räddningstjänst, inom
respektive bevakningsområde.
Inom bevakningsområde sydöst (SO) beslutar räddningstjänstförbundet
Dalamitt, inom sydväst (SV) räddningstjänsten Malung-Sälen och inom nord (N)
Brandkåren i norra Dalarna (se bilaga 1). Övrig tid gäller brandrisk som anges
av SMHI. Respektive räddningstjänst ger också en rekommendation om
eldningsförbud inom respektive bevakningsområde.
Länets brandriskbedömning bygger på indata i form av temperatur, relativ
luftfuktighet, fuktigheten i markskikten, vindhastighet och dygnsnederbörd,
tillsammans med räddningstjänstens kunskap om lokala förhållanden.
Brandriskbedömningen har översatts till ett brandriskindex i sex klasser med
stigande värde för ökande brandrisk och som används för kommunikation med
allmänhet och media enligt följande:
1) Mycket liten brandrisk
2) Liten brandrisk
3) Normal brandrisk
4) Stor brandrisk
5) Mycket stor brandrisk
5E) Extremt stor brandrisk
Information om aktuell brandrisk ges på http://kriswebb.dalarna.se och hos
respektive ansvarig räddningstjänst på telefon:
•
•
•

0280 181 19 för bevakningsområde SV
023 48 88 62 för bevakningsområde SO
0250 26 001 för bevakningsområde N

Brandbevakningsflyg i Dalarna

På uppdrag av Länsstyrelsen bedrivs brandbevakningsflyg i länet. Flygfrekvens
och område för brandflyget baseras på räddningstjänsternas brandriskprognoser
enligt de bevakningsområden som anges i bilaga 1. Vid brandrisk 4 sker en
flygning per dygn och vid brandrisk 5 och 5E sker två flygningar per dygn. Vid
behov kan utökad bevakning genomföras enligt gällande avtal.
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Eldningsförbud
Aktsamhet ska alltid vidtas vid eldning oavsett om eldningsförbud råder eller ej.
Den enskilde har också skyldighet att hålla utrustning för släckning av brand
och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och hindra
eller begränsa skador till följd av brand.

Vem föreskriver om eldningsförbud?

Grundprincipen är att respektive kommun föreskriver om regler för lokala
eldningsförbud. Förslag på föreskrift finns i bilaga 4. Länsstyrelsen kan besluta
om regionala eldningsförbud som gäller i delar av länet eller i hela länet.
Totalt eldningsförbud kan föreskrivas vid exempelvis extremt hög brandrisk och
om långvarig torka råder, omfattande bränder uppstår eller om länet och
landets skogsbrandsresurser är ansträngda. Förbudet och de föreskrifter som
länsstyrelsen beslutar om vid totalförbud gäller då oavsett vilka lokala
föreskrifter som kommunerna tagit fram.

När föreskrivs det om eldningsförbud?

Rekommendationen är att eldningsförbud ska råda inom respektive kommun
om: FWI-Index (Fire Weather Index) och HBV-index visar höga
brandriskvärden (4, 5 eller 5E) aktuellt datum och kommande fem dygn.
Väderprognosen ska även visa tydligt att en upptorkning pågår. Det innebär en
samtidig ökning av DMC värden (Duff Moisture Code, upptorkning i mellersta
markskiktet) och DC värden (Drought Code upptorkning i det nedre
markskiktet). DMC värden över 40 visar på tydlig upptorkning och värden över
70 är mycket höga för svenskt klimat. DC värden över 320 visar på en tydlig
upptorkning och värden på över 400 är mycket höga för svenskt klimat.

När kan dispens för eldningsförbud ges?

Exempel på aktiviteter som kan medges dispens är läger-/övningsverksamhet
och naturvårdsbränning som utförs av aktörer med kunskap om brandsäkerhet i
vegetation och riskhanteringsrutiner för eldning. Naturvårdsbränningar är en
etablerad och viktig skötselåtgärd i naturskyddad skogsmark som av sin natur
ofta är lämpliga att genomföra när det råder eldningsförbud. Villkor för dispens
vid naturvårdsbränningar redovisas i bilaga 3. Dispens från eldningsförbud
medges vanligtvis av räddningstjänsten i den kommunen som omfattas av
eldningsförbudet. Vid totalförbud kan undantag och verksamheter som beviljats
dispens av räddningstjänsten enligt tidigare föreskrift komma att omfattas av
det totala eldningsförbudet.
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Samverkan om eldningsförbud
När sker samverkan om eldningsförbud?

Vid förhållanden som visar höga brandriskvärden kommande fem dygn enligt
rekommendation under rubriken ”Eldningsförbud” ska ansvarig räddningstjänst
inom berört bevakningsområde kontakta Länsstyrelsens tjänsteman i
beredskap. Räddningstjänsten ska också kontakta Länsstyrelsen via tjänsteman
i beredskap vid sjunkande brandriskvärden om eldningsförbud föreskrivits i
delar av eller hela länet.

Hur sker samverkan om eldningsförbud?

Vid hög brandrisk sammankallar Länsstyrelsen berörda räddningstjänster och
kommuner för samverkan. Samverkan genomförs för att skapa en gemensam
inriktning och samordning av arbetet med förbud och upphävande av förbud
mot eldning utomhus.

Hur delges information om eldning utomhus mellan länets
myndigheter?

Eldningsförbud kan beslutas av respektive kommun även utanför angivet
intervall, exempelvis vid risk för gräsbrand. I samband med ett sådant beslut
om eldningsförbud ska Länsstyrelsen informeras.
Varje aktör lägger ut information som berör eldningsförbud på samverkansytan
”Eldningsförbud i Dalarnas län” i WiS.
Beviljade dispenser för större aktiviteter så som naturvårdsbränningar
rapporteras på samverkansytan ”Eldningsförbud i Dalarnas län” i WiS av den
aktör som beviljat dispensen.
Länsstyrelsen ska årligen i samråd med länets räddningstjänster se över
rutiner för eldningsförbud.
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Kungörelse och informationsspridning
Hur skapas inriktning för informationsspridning?

Under samverkan mellan Länsstyrelse, bevakningsansvarig räddningstjänst
enligt bilaga 1 och berörd kommun (eller kommuner) ska det fattas ett
gemensamt inriktningsbeslut för informationsspridning gällande
eldningsförbud. Inriktningsbeslutet ska tydliggöra vilken information som går
ut, vilka kanaler som används och vem som är avsändare av informationen.

Vilka kanaler används för kungörelse och
informationsspridning?

Kungörelse av kommunala föreskrifter ska som huvudregel kungöras genom att
det på kommunens anslagstavla tillkännages att protokollet för de beslutade
föreskrifterna har justerats. Den egna webbplatsen lämpar sig både för att
publicera det formella beslutet, tillsammans med bakgrundsinformation och
svar på vanliga frågor. Det är noga att notiser eller nyheter om eldningsförbudet
länkas till beslutet.
Kommun eller Länsstyrelsen kan kontakta SR:s trafikredaktion och begära att
få sända ut informationen. Meddelande sänds tämligen omgående i P4-Dalarna
med kommun eller Länsstyrelsen som avsändare.
Varje kommun bör ha beredskap för att kommunicera lokalt eldningsförbud på
bland annat sociala medier, via pressmeddelande, med hjälp av lokala
föreningar, företag och via affischering på anslagstavlor eller andra relevanta
platser.
I de fall där Länsstyrelsen fattar beslut om totalt eldningsförbud ska beslutet
kungöras via radio. Länsstyrelsen ska också informera på sin webbplats om det
länsövergripande eldningsförbud som råder och vad det innebär.
När Länsstyrelsen har fattat ett beslut om totalt eldningsförbud ska länets
kommuner hänvisa till Länsstyrelsens beslut och länka från sin egen webbplats
till Länsstyrelsens webbplats.
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Bilaga 1. Indelning av bevaknings- och
brandriskområden i Dalarnas län
Brandkåren i Norra Dalarna beslutar om brandrisk inom bevakningsområde
Norr (N).
Räddningstjänsten i Malung-Sälen beslutar om brandrisk inom
bevakningsområde Sydväst (SV).
Räddningstjänsten i Dalamitt beslutar om brandrisk inom bevakningsområde
Sydost (SO).
Kommuner och delar av kommuner inom respektive bevakningsområde framgår
av karta nedan:
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Bilaga 2. Omfattning på Eldningsförbud
Vanliga frågor och svar:
Aktivitet

Tillåtet vid
normalförbud*

Tillåtet vid
totalförbud*

Grillning/matlagning på gasolkök i egen
trädgård?**

Ja

Nej

Grillning/matlagning på
spritkök i egen trädgård?**

Ja

Nej

Grillning/matlagning på
engångsgrill i egen trädgård?**

Ja

Nej

Grillning/matlagning
på kolgrill i egen trädgård?**

Ja

Nej

Matlagning på stormkök i
fjällmiljö ovan trädgräns på
stenhäll?

Ja

Nej

Grillning/matlagning på låga
på brygga eller båt i sjö?

Ja

Nej

Grillning/matlagning på låga
på Fäbodvallen?

Nej

Nej

Grillning/matlagning på låga
på skogsfastighet/i skogen?

Nej

Nej

Grillning/matlagning på låga
utomhus vid mitt fritidshus?

Ja

Nej

Grillning/matlagning på låga
i ett vindskydd, kåta och liknande?

Nej

Nej

Grillning/matlagning på låga
på fjället?

Nej

Nej

Grillning/matlagning på låga
på kommunens grillplatser?

Nej

Nej

Grillning/matlagning på låga
i ett tält?

Nej

Nej

Grillning/matlagning på låga
på en inglasad balkong?

Ja
(förutsätter
fastighetsägarens
medgivande)

Ja
(förutsätter
fastighetsägarens
medgivande)

Elda trädgårds/rivningsavfall/gräs
på egen tomt?

Nej

Nej

Elda trädgårds/rivningsavfall/gräs
på föreningens mark?

Nej

Nej

Elda trädgårds/rivningsavfall/gräs
på kommunens mark?

Nej

Nej

Använda elgrill?

Ja

Ja
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Tända en cigarett?

Ja men fimpen ska tas om hand oJa men fimpen ska tas om
inte hamna i
hand och får inte hamna i
naturen
naturen

Använda levande ljus
inomhus?

Ja

Ja

Använda levande ljus
utomhus?

Nej

Nej

Elda i vedspis/kamin?

Ja om den är sotad och
brandskyddskontrollerad

Ja om den är sotad och
brandskyddskontrollerad

Elda i min badtunna?

Nej

Nej

Får jag elda i min bastu?

Ja om den är sotad och
brandskyddskontrollerad

Ja om den är sotad och
brandskyddskontrollerad

Använda fyrverkerier?

Nej

Nej

Utföra svetsning hemma?

Nej

Nej

Utföra heta arbeten
Yrkesmässigt, tex svetsning
på hårdgjorda ytor?

Ja men var aktsam
omgivning och var
gnistor hamnar

Ja men var aktsam
omgivning och var
gnistor hamnar

Använda metallkap eller
metallslip?

Ja men var aktsam
omgivning och var
gnistor hamnar

Ja men var aktsam
omgivning och var
gnistor hamnar

*Kommunen och länsstyrelsen kan vid behov föreskriva om särskilda åtgärder och
förbud för att förebyggande brand.
** Grillning/matlagning i egen trädgård är ej tillåtet om tomten är så nära skog att eld
lätt kan spridas till skog.
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Bilaga 3. Villkor för undantag från
eldningsförbud för naturvårdsbränningar
Bränning får endast utföras om man bedömer att man kan hantera en oväntad
spridning utanför området, både i form av personal och utrustning.
Naturvårdsbränningen ska anmälas med bifogad bränningsplan i god tid före
bränningen till räddningstjänsten. Kommunikation ska ske med
räddningstjänsten och SOS innan antändning den dag bränningen ska
genomföras.
Bränningen ska genomföras enligt bränningsplanen och räddningstjänsten kan
neka dispens vid bristfällig bränningsplan.
Efterbevakning ska ske fram till tre dagar efter att den sista röken varit synlig i
området. Räddningstjänsten ska meddelas när efterbevakning avslutas.
Den relativa luftfuktigheten (RH) ska i absoluta tal vara högre än temperaturen
i Celsiusgrader (°C). Värdena ska mätas upp i fält där bränning ska genomföras.
T.ex. får man inte bränna vid 25 °C om relativa luftfuktigheten är 20 %, medan
man dock kan bränna vid 25 °C och RH=30%.
En översiktlig bedömning av spridningsrisk ska göras där övriga faktorer och
gränsvärden vägs in. Vid väderförändringar som riskerar att äventyra
säkerheten ska bränning ej genomföras eller avslutas.
Respektive räddningstjänst har rätt att ställa krav på erforderlig beredskap och
säkerhetsåtgärder som bedöms behövas vid respektive bränning.
Räddningstjänsten får före och under bränning dra in dispens och avbryta
bränning om förhållanden råder som bedöms påverka brandrisken och
beredskapen i länet.
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Bilaga 4. Förslag på kommunal föreskrift om
förbud mot eldning utomhus
X-kommun föreskriver med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd
mot olyckor följande:
1 § Förbud mot eldning utomhus. Förbudet omfattar, aktiviteter som eldning,
grillning, matlagning, bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar
etc.) inom hela/delar av x kommuns område.
2 § Förbudet omfattar inte heta arbeten på hårdgjorda ytor som utförs enligt
gällande regler.
3 § Förbudet omfattar inte grillning, matlagning och bränning med fast bränsle
i brandsäkra eldstäder som är placerade på erforderligt skyddsavstånd från
skog och ängsmark.
4 § Förbudet gäller från dag-månad-år fram till beslut om föreskriftens
upphävande.
5 § Dispens i särskilda fall kan medges av räddningstjänsten x kommun som
fattat beslut om denna föreskrift.
Upplysning
Den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan
dömas till böter med stöd av 10 kap. 3 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor.
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