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Allmänt

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.
Beslut om att anta föreskrifter om eldningsförbud kan inte överlåtas till ett
kommunalförbund 1, i vårt fall Räddningstjänsten Mitt Bohuslän. Detta styrdokument har
upprättats i syfte att reglera hur kommunen tillämpar denna bestämmelse inom den egna
organisationen.

Tillämpning av reglerna

Enligt rutin upprättar Räddningstjänsten Mitt Bohuslän (RMB), i samarbete med Norra
Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF), kontinuerligt under sommarsäsongen
brandriskprognoser. I dessa brandriskprognoser medföljer räddningstjänstens
rekommendation till åtgärd och/eller beslut.
Vid brandrisk 4, 5 eller 5E (FWI-värde enligt Brandrisk skog och mark och som anges i
brandriskprognoserna från räddningstjänsten) har kommundirektör eller dennes ersättare
behörighet att besluta om föreskrifter om förbud mot eldning utomhus (eldningsförbud eller
skärpt eldningsförbud), om det är av betydelse för att förebygga uppkomsten av bränder.
Vid särskilda situationer eller väderförhållanden har kommundirektör behörighet att besluta
om rekommendation med uppmaning om försiktighet vid eldning utomhus eller besluta om
föreskrifter om förbud mot eldning utomhus.
Beslut om föreskrifter om förbud mot eldning utomhus ska anslås på kommunens digitala
anslagstavla samt meddelas via kommunens hemsida, räddningstjänstens hemsida och till
lokal media.
När beslutet upphävs ska detta meddelas på motsvarande sätt. När förhållandena är sådana
att eldningsförbud eller rekommendation med uppmaning om försiktighet vid eldning inte
längre föreligger har kommundirektören behörighet att besluta om att upphäva beslutet.

Tillhörande rutin

Rutin för eldningsförbud är upprättad för att mer i detalj beskriva vilka åtgärder som ska
vidtas utifrån brandriskprognoserna från räddningstjänsten och kommundirektörens beslut
om eldningsförbud. Rutinen fastställs av kommundirektören.

Ansvar

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.

1

Vägledning om eldningsförbud (MSB1390 – 2019)
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Eldning får aldrig ske i strid med gällande lag eller andra kommunala föreskrifter om eldning
som är utfärdade i enlighet med miljöbalken (1998:808).
Den som eldar utomhus bär alltid ansvaret för att genomförandet sker betryggande ur hälso-,
miljö- och brandskyddssynpunkt.
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