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Beslut om eldningsförbud utomhus i Leksands kommun        
 
Leksands kommun beslutar med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (SFS 2003:789) om skydd 
mot olyckor föreskriva om förbud mot eldning utomhus, med närmare beskrivning enligt 
paragraf 1 – 6. 
 
1 § Eldning utomhus avseende bränning av gräs är förbjudet i kommunen. 
 
Tillstånd för eldning av gräs kan ges av tjänsteman vid Brandkåren som har delegation av 
kommunstyrelsen att utfärda förelägganden eller förbud enligt lag om skydd mot olyckor 
(SFS 2003:778). 
 
Den som söker tillstånd ska tillsammans med ansökan lämna in en markägaredeklaration 
avseende gräsbränning till Brandkåren vilken redovisar säkerhetsåtgärder till skydd mot brand 
som ska genomföras, före, under, respektive efter gräsbränningen. 
 
2 § Eldning utomhus i skog och mark är förbjudet i kommunen under tid då skogsbrandrisk 4, 
5 eller 5E råder. 
 
Tillstånd för natur – och hyggesbränning kan ges av tjänsteman vid Brandkåren som har 
delegation av kommunstyrelsen att utfärda förelägganden eller förbud enligt lag om skydd 
mot olyckor (SFS 2003:778). 
 
Den som söker tillstånd ska tillsammans med ansökan lämna in en markägaredeklaration 
avseende natur – och hyggesbränning till Brandkåren vilken redovisar säkerhetsåtgärder till 
skydd mot brand som ska genomföras, före, under respektive efter bränningen. 
 
3 § Grillning på egen risk och i enlighet med de råd och anvisningar som ges av Brandkåren 
är tillåten i en för ändamålet framtagen grill eller vid särskilt iordningställda grillplatser, även 
under tid då skogsbrandrisk 4, 5 eller 5E råder. 
 
4 § Eldning av trädgårdsavfall på egen risk och på egen tomtmark är tillåten även under tid då 
skogsbrandrisk 4, 5 eller 5E råder, under förutsättning att inte grannar störs och att råd och 
anvisningar från Brandkåren efterlevs. 
 
5§ Eldning av majbrasor är tillåten även under tid då skogsbrandrisk 4, 5 eller 5E råder, under 
förutsättning att inte grannar störs, att bränningen anmäls till Brandkåren och att råd och 
anvisningar från Brandkåren efterlevs. 
 
6 § Räddningschefen kan i enskilda fall besluta om undantag från denna föreskrift.
    


